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WPROWADZENIE 

 

Szanowni Państwo,  

 

W bieżącym roku, w imieniu Zarządu Powiatu Limanowskiego, po raz kolejny 

przedkładam Raport o stanie Powiatu Limanowskiego. Wymóg ten jest regulowany art. 30a 

ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 

poz. 920), który mówi, iż zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu 

raport o stanie powiatu.  

Dokument ten stanowi podsumowanie aktualnej sytuacji naszego Powiatu, obszary jego 

funkcjonowania, realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu oraz 

przedsięwzięć zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

Chciałem zaznaczyć, iż pomimo trudnej sytuacji, w jakiej znajdował się nie tylko Powiat 

Limanowski, ale cały kraj, a związanej z pandemią COVID-19, podejmowane przez nas, jako 

Zarząd Powiatu, działania, mające na celu rozwój Powiatu, nie zwalniały tempa.  

Czynności te nie udałyby się dzięki zaangażowaniu Rady Powiatu Limanowskiego oraz 

wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej jak również jednostek 

organizacyjnych, za co serdecznie chciałbym podziękować.  

Przekazując niniejsze opracowanie, życzę miłej lektury.  

 

 

mgr Mieczysław Uryga  

 

Przewodniczący Zarządu  

Powiatu Limanowskiego 

 



 

str. 3 

 

CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

 

Powiat Limanowski położony jest w środkowej części województwa małopolskiego 

i graniczy z powiatami: myślenickim, bocheńskim, brzeskim, nowosądeckim i nowotarskim. 

Tworzy go 12 gmin, z tego 2 gminy miejskie (Mszana Dolna i Limanowa) oraz 10 gmin 

wiejskich (Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, 

Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark). Na terenie powiatu znajduje się 171 miejscowości oraz 

91 sołectw.  

Powierzchnia Powiatu Limanowskiego wynosi ponad 951 km2 (tj. 95 123 ha), co 

stanowi 6,3% powierzchni całego województwa małopolskiego. Powiat Limanowski zajmuje 

6 miejsce pod względem wielkości wśród wszystkich powiatów w Małopolsce oraz 142 

miejsce w Polsce. Powierzchnia poszczególnych gmin Powiatu Limanowskiego przedstawia 

się następująco:  

− Limanowa (gmina miejska) – 19 km2,  

− Mszana Dolna (gmina miejska) – 27 km2,  

− Dobra – 110 km2,  

− Jodłownik – 72 km2,  

− Kamienica – 95 km2,  

− Laskowa – 72 km2,  

− Limanowa (gmina wiejska) – 152 km2,  

− Łukowica – 70 km2,  

− Mszana Dolna (gmina wiejska) – 170 km2,  

− Niedźwiedź – 74 km2,  

− Słopnice – 57 km2,  

− Tymbark – 33 km2. 
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Mapa Powiatu Limanowskiego.  

Źródło: www.powiat.limanowski.pl/charakterystyka-powiatu/  

 

 Powiat Limanowski ma 131 764 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, 

a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 10,3%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 37,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa 

małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

 Powiat Limanowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 661. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu 5,02 na 1000 mieszkańców powiatu limanowskiego1.  

 

 

 

  

 
1 Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_limanowski 

http://www.powiat.limanowski.pl/charakterystyka-powiatu/
https://www.polskawliczbach.pl/powiat_limanowski
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ORGANY POWIATU 

 

Organami powiatu są: rada powiatu i zarząd powiatu.  

 

Rada Powiatu Limanowskiego. 

 

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem 

przepisów o referendum powiatowym. Od 2018 roku kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia 

wyborów. radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania 

wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.  

W skład Rady Powiatu Limanowskiego wchodzi 25 Radnych, którzy są wybierani 

w wyborach bezpośrednich. Ilość radnych uzależniona jest od ilości mieszkańców i nie może 

liczyć więcej niż 29 radnych. Kwestię tą reguluje art. 9 ust 4  ustawy o samorządzie 

powiatowym. Pełny zakres właściwości rady powiatu wskazany jest w art. 12 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

 

Prezydium Rady Powiatu Limanowskiego: 

 

1. Ewa Filipiak - Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego; 

2. Józef Pietrzak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego; 

3. Jan Więcek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego. 

 

Radni Powiatu VI kadencji 

Imię i nazwisko Radnego  

 

Pełnione funkcje 

Ewa Filipiak 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury  

Członek Komisji Budżetowej  

Członek Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw 

Gospodarczych 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799844_art(9)_1?pit=2019-04-18
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Marzena Gąsior 

 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Członek Komisji ds. Problemów Bezrobocia 

Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Jolanta Grzegorzek 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Sportu 

i Turystyki  

Członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli 

 

Bogumił Grzyb 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Problemów 

Bezrobocia  

Członek Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw 

Gospodarczych 

 

Stefan Hutek 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji 

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 
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Bolesław Jania 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rozwoju i 

Inicjatyw Gospodarczych  

Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej 

 

Kazimierz Jasiński 

  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Członek Komisji Zdrowia 

 

Józef Jaworski 

 

 

Nieetatowy Członek Zarządu 

Członek Komisji ds. Infrastruktury  

Członek Komisji Zdrowia  

Członek Komisji ds. Problemów Bezrobocia 

 

 

Czesław Kawalec 

 

 

Nieetatowy Członek Zarządu  

Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej  

Członek Komisji Edukacji 
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Beata Krzysiak 

 

 

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Obywateli  

Członek Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych  

 

Stanisław Nieczarowski 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych  

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Agnieszka Orzeł 

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

Członek Komisji Rewizyjnej  

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Stanisław Piegza 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Członek Komisji ds. Infrastruktury 
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Leszek Janusz Pieniążek 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia  

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Józef Pietrzak 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli  

Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej  

 

Janusz Piotr Potaczek 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej 

Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Jan Puchała 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Problemów Bezrobocia  

Członek Komisji ds. Infrastruktury 
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Dorota Stanisławczyk 

 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Mieczysław Uryga 

 

 

Starosta Limanowski 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia  

Członek Komisji Edukacji  

Członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli 

 

Jan Więcek 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej  

Członek Komisji Zdrowia  

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Wojciech Włodarczyk 

 

 

 

 

Etatowy Członek Zarządu  

Członek Komisji Budżetowej 

Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

Członek Komisji ds. Problemów Bezrobocia 
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Grzegorz Wójcik 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Członek Komisji Edukacji 

 

Marian Wójtowicz 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Pomocy Społecznej  

Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Agata Zięba 

 

 

 

Wicestarosta Limanowski 

Członek Komisji Budżetowej  

Członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli 

 

Artur Żaba 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji  

Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
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Stałe i doraźne Komisje Rady Powiatu Limanowskiego. 

 

Statut Powiatu powołuje następujące stałe Komisje Rady Powiatu Limanowskiego: 

1) Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, 

2) Komisja Budżetowa, 

3) Komisja ds. Infrastruktury, 

4) Komisja ds. Pomocy Społecznej, 

5) Komisja ds. Problemów Bezrobocia, 

6) Komisja ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych, 

7) Komisja Edukacji, 

8) Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, 

9) Komisja Rewizyjna, 

10) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

11) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,  

12) Komisja Zdrowia. 

 

Komisje zgodnie ze Statutem przedstawiły Radzie Powiatu  swoje plany pracy, które 

zostały zatwierdzone Uchwałą Nr X/110/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 

2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego 

na rok 2020 i Uchwałą Nr X/120/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 lutego 2020 r. 

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego na 

rok 2020. Komisje prezentowały sprawozdania ze swojej działalności podczas XV posiedzenia 

Rady Powiatu, które odbyło się 18 grudnia 2020 r.  

 

Uchwałą Nr I/7/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 listopada 2018 r. powołano doraźną 

Komisję Statutową w składzie:  

1. Włodarczyk Wojciech – Przewodniczący Komisji; 

2. Nieczarowski Stanisław – Członek Komisji; 

3. Orzeł Agnieszka – Członek Komisji;  

4. Stanisławczyk Dorota – Członek Komisji;  

5. Zięba Agata – Członek Komisji.  

Przedmiotem działania Komisji jest aktualizacja Statutu Powiatu Limanowskiego 

i przedłożenie go Radzie Powiatu do uchwalenia. Do 31 grudnia 2020 roku ww. Komisja nie 

odbyła żadnego posiedzenia.   
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO  

 

Rada Powiatu działała zgodnie ze swoim planem pracy na 2020, który został przyjęty 

Uchwałą Nr X/110/19 w dniu 20 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w 2020 roku odbyła 

8 posiedzeń, w trakcie których podjęła 57 uchwał. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały 

Starosta Limanowski, przekazał w ustawowym terminie do organów nadzoru, jakimi są 

w zakresie zgodności z prawem –Wojewoda Małopolski, a w zakresie kwestii finansowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Wszystkie uchwały opublikowane zostały 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, uchwały stanowiące akty prawa miejscowego 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych w 2020 r. 

 

Lp.  Nr uchwały  
Data 

podjęcia 

Przedmiot uchwały  

„w sprawie…” 

Informacja o wykonaniu 

uchwały 

1.  XI/119/20 21.02.2020 

nadania „Medalu 

Honorowego Powiatu 

Limanowskiego” oraz tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu 

Limanowskiego”. 

Uchwała zrealizowana. Nadano 

Zespołowi Regionalnemu 

„Limanowianie” „Medal 

Honorowy Powiatu 

Limanowskiego” oraz tytuł 

„Zasłużony dla Powiatu 

Limanowskiego”. 

2.  XI/120/20 21.02.2020 

zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Limanowskiego  na 

rok 2020. 

Uchwała zrealizowana. Plan 

kontroli został wykonany. 

3.  XI/121/20 21.02.2020 

zmian w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Powiatu Limanowskiego 

Dostosowano WPF do zmian 

w budżecie Powiatu oraz limity 

wydatków przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

4.  XI/122/20 21.02.2020 zmian w budżecie na 2020 r. 

Dostosowano budżet Powiatu 

zgodnie z planowanym 

wykonaniem. 
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5.  XI/123/20 21.02.2020 

zmiany Uchwały Nr 

XXIV/243/17 Rady Powiatu 

Limanowskiego z dnia 

28.12.2017 r. w sprawie 

określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych 

mających charakter 

cywilnoprawny, 

przypadających Powiatowi 

Limanowskiemu lub jego 

jednostkom organizacyjnym, 

warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej 

w przypadkach, których ulga 

stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania 

organu lub osoby do tego 

uprawnionych. 

Uchwała wykonywana w sposób 

ciągły – na bieżąco. 

6.  XI/124/20 21.02.2020 

udzielenia pomocy 

finansowej gminom z terenu 

powiatu limanowskiego.  

Udzielono pomocy finansowej 

gminom z terenu powiatu 

limanowskiego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie wydatków 

ponoszonych z tytułu wstępu na 

pływalnie limanowską uczniów 

szkół prowadzonych przez gminy. 

Ze względu na pandemię COVID-

19 środki przeznaczone na ten cel 

nie zostały w całości 

wykorzystane. 

7.  XI/125/20 21.02.2020 

złożenia wniosku o 

zezwolenie na utworzenie 

oddziału przygotowania 

wojskowego.  

W Zespole Szkół w Tymbarku nie 

utworzono oddziału przygotowania 

wojskowego z przyczyn leżących 

po stronie Resortu Obrony 

Narodowej - brak możliwości 
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zapewnienia wsparcia przez 

jednostkę wojskową 

w prowadzeniu zajęć 

praktycznych.   

8.  XI/126/20 21.02.2020 
utworzenia dwuletniej 

branżowej szkoły II stopnia.   

1 września 2020 r. utworzono 

oddział i przyjęto uczniów do 

dwuletniej szkoły branżowej 

II stopnia. 

9.  XI/127/20 21.02.2020 

zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. inż. Józefa Marka w 

Mszanie Dolnej.  

1 września 2020 r. zmieniono 

nazwę szkoły na Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. inż. 

Józefa Marka w Mszanie Dolnej. 

10.  XI/128/20 21.02.2020 

akceptacji wyrażenia zgody 

przez Zarząd Powiatu na 

wydzierżawienie mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego. 

Po zgodzie Rady Powiatu, 

mienie nieruchome zostało 

wydzierżawione F.H.U. 

Cataleia Wioletta Kulma, 

z przeznaczeniem na 

prowadzenie usług 

prosektoryjnych. 

11.  XI/129/20 21.02.2020 

pomocy materialnej 

przyznawanej studentom 

kształcącym się na kierunku 

lekarskim. 

W dniu 2 października 2020 r. 

miała swoje posiedzenie Komisja 

powołana Uchwałą  

Nr 525/2020 Zarządu Powiatu 

Limanowskiego z dnia 29 lipca 

2020 r., której zadaniem było 

rozpatrzenie wniosków 

o przyznanie pomocy materialnej 

dla studentów kształcących się na 

kierunku lekarskim. 

W wyznaczonym terminie tj. do 

dnia 30 września br. do Starostwa 

Powiatowego w Limanowej 

wpłynęło 9 wniosków, które były 

zgodne z wymogami formalnymi 

zawartymi w tekście ogłoszenia 

o naborze.  
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Były to wnioski: studentów 6 roku 

– 3, 5 roku – 3, 4 roku 2 oraz 

1 studenta pierwszego roku. 

Zgodnie z pkt 10 ogłoszenia 

o naborze wniosków stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 525/20 

Zarządu Powiatu Limanowskiego 

z dnia 29 lipca 2020 r.: „Przy 

wyborze przez Komisję do 

rekomendacji Zarządowi 

pierwszeństwo będą mieć wnioski: 

1) studentów ostatniego 

i przedostatniego roku studiów, 

2) o wyższej średniej ocen 

z egzaminów za ostatni rok 

akademicki przed złożeniem 

wniosku, a w przypadku wniosków 

o tej samej średniej ocen - brana 

będzie pod uwagę średnia za rok 

go poprzedzający, 

3) w przypadku takiej samej 

średniej ocen za dwa lata studiów - 

studentów mających stałe miejsce 

zamieszkania na terenie powiatu 

limanowskiego”. 

 

Decyzją Zarządu Powiatu trzech 

studentów szóstego roku kierunku 

lekarskiego z średnią ocen za rok 

piąty 4,6; 4,5 oraz 4,30 otrzyma 

stypendium w wysokości 2000 zł 

miesięcznie przez okres 9 miesięcy 

nauki.  

12.  XI/130/20 21.02.2020 

udzielenia dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

Uchwała została zrealizowana 

w całości – przekazano 

i wykorzystano 210 000,00 zł 
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budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na 

obszarze Powiatu 

Limanowskiego, na 

podstawie wniosków 

złożonych w roku 2019.  

(55 000,00 zł więcej niż w 2019 r.) 

dla 7 parafii (1 parafii mniej 

w stosunku do roku ubiegłego). 

Delegacją prawną do udzielenia 

dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze 

Powiatu Limanowskiego jest 

Uchwała Nr XXX/311/14 Rady 

Powiatu Limanowskiego z dnia 

30.04.2014 r., która ustaliła termin 

zgłaszania wniosków do dnia 

31 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy.  

13.  XI/131/20 21.02.2020 

wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Powiatu 

Limanowskiego działki 

ewidencyjnej nr 661/3 

położonej w obrębie 

Przyszowa. 

Aktem notarialnym z 16.12.2020 r. 

nabyto dz. ew.  nr 661/3 

z przeznaczeniem pod pas drogi 

powiatowej. 

14.  XI/132/20 21.02.2020 

wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Powiat 

Limanowski porozumienia z 

Samorządem Województwa 

Małopolskiego oraz 

pozostałymi powiatami 

z terenu województwa 

małopolskiego o współpracy 

w zakresie ubiegania się 

o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego LIFE 

EKOMALOPOLSKA – 

„Wdrażanie Regionalnego 

Planu Działań dla Klimatu 

W dniu 02.03.2020 r. zostało 

podpisane przez Mieczysława  

Urygę - Starostę Limanowskiego 

oraz Wojciecha Włodarczyka - 

Członka Zarządu Powiatu 

Limanowskiego porozumienie 

o współpracy w zakresie ubiegania 

się o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego LIFE 

EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie 

Regionalnego Planu Działań dla 

Klimatu i Energii”, 

współfinansowanego ze środków 

instrumentu finansowego LIFE 
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i Energii”, 

współfinansowanego ze 

środków instrumentu 

finansowego LIFE w ramach 

środków Unii Europejskiej 

oraz jego późniejszej 

realizacji.  

w ramach środków Unii 

Europejskiej oraz jego późniejszej 

realizacji. Porozumienie zostało 

zawarte z Województwem 

Małopolskim oraz  pozostałymi 

Powiatami z terenu województwa 

małopolskiego. 

15.  XI/133/20 21.02.2020 

zmiany uchwały Nr 

XII/120/16 Rady Powiatu 

Limanowskiego z dnia 

6 kwietnia 2016 r. w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat 

Limanowski, 

udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad 

korzystania z tych 

przystanków. 

Uchwała została opublikowana 

dnia 09.03.2020 w Dzienniku 

Urzędowym  Województwa 

Małopolskiego. W oparciu 

o przedmiotową 

uchwałę,  wprowadzono do 

ewidencji i oddano do użytku 

nowopowstałe przystanki przy 

drogach powiatowych na terenie 

powiatu limanowskiego. 

16.  XI/134/20 21.02.2020 

przyjęcia przez Powiat 

Limanowski Samorządowej 

Karty Praw Rodzin. 

Uchwała w realizacji.  

17.  XI/135/20 21.02.2020 

przyjęcia „Lokalnego 

Programu Pomocy 

Społecznej Powiatu 

Limanowskiego na rok 

2020”.  

Uchwała realizowana w sposób 

ciągły w 2020 roku. 

Sprawozdanie z jej realizacji 

przedłożono Radzie Powiatu 

Limanowskiego dn. 12.03.2021 r. 

18.  XI/136/20 21.02.2020 

podniesienia wysokości 

wynagrodzeń dla 

zawodowych rodzin 

zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka.  

Uchwała obowiązuje od 

1.04.2020 r. Wynagrodzenia dla 

zawodowych rodzin zastępczych 

i prowadzących rodzinne domy 

dziecka  wypłacane są na bieżąco 

na podstawie uchwały. 
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19.  XI/137/20 21.02.2020 

przystąpienia Powiatu 

Limanowskiego do 

realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 

2019-2020 realizowanego ze 

środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.  

Na podstawie uchwały podpisano 

umowę z Wojewodą Małopolskim 

na realizację zadania. Z powodu 

wystąpienia stanu pandemii 

COVID-19, a przez to braku 

chętnych osób do pracy, umowa 

została rozwiązana. W związku 

z powyższym uchwała nie została 

zrealizowana. 

20.  XI/138/20 21.02.2020 

rozpatrzenia petycji 

w interesie publicznym 

w zakresie zmiany 

przepisów prawa 

miejscowego złożonej 

przez Renatę Sutor. 

Rada Powiatu uznała petycję za 

bezzasadną. Wnosząca petycję 

została poinformowana pisemnie, 

przez Przewodniczącą Rady 

Powiatu, o sposobie jej 

załatwienia.  

21.  XI/139/20 21.02.2020 

rozpatrzenia petycji 

o poparcie w formie 

uchwały skierowanej do 

Konferencji Episkopatu 

Polski petycji o dokonanie 

pełnej Intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski 

złożonej przez Renatę Sutor.  

Rada Powiatu postanowiła nie 

uwzględnić wniosków zawartych 

w petycji. Wnosząca petycję 

została poinformowana pisemnie, 

przez Przewodniczącą Rady 

Powiatu, o sposobie jej 

załatwienia. 

22.  XII/140/20 15.05.2020 

zmian w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do zmian 

w budżecie Powiatu oraz limity 

wydatków przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

23.  XII/141/20 15.05.2020 zmian w budżecie na 2020 r. 

Dostosowano budżet Powiatu 

zgodnie z planowanym 

wykonaniem. 

24.  XII/142/20 15.05.2020 

zasad udzielania ulg 

dotyczących należności 

pieniężnych z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, 

dzierżawę lub użytkowanie 

przypadających za okres 

W wyniku podjętej uchwały, 

w 2020 r  dokonano  umorzenia 

należności netto z tytułu czynszu 

najmu, dzierżawy lub użytkowania 

w obiektach jednostek podległych 

Powiatu (głównie w szkołach ) – 
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stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu 

epidemii Powiatowi 

Limanowskiemu i jego 

jednostkom organizacyjnym. 

44 tys. zł i  Starostwa 

Powiatowego - 118 tys. zł 

w szczególności jako pomoc 

publiczna dla przedsiębiorców 

w okresie zagrożenia COVID -19. 

25.  XII/143/20 15.05.2020 

udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta 

Limanowa.  

Pomoc finansowa, o której mowa 

w uchwale została udzielona 

w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu Powiatu na 

2020 rok, w wysokości 200.000 zł, 

z przeznaczeniem na doposażenie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Limanowej. 

26.  XII/144/20 15.05.2020 

wyrażenia zgody Zarządowi 

Powiatu Limanowskiego na 

zawarcie kolejnych umów 

najmu i dzierżawy.  

Zawarto kolejne umowy 

z najemcami zgodnie z podjętą 

uchwałą do 31.10.2023 r. 

27.  XII/145/20 15.05.2020 

określenia zadań 

i przeznaczenia środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 

rehabilitację zawodową 

i społeczną osób 

niepełnosprawnych. 

Uchwała zrealizowana. Środki 

PFRON wykorzystane w 100 %. 

28.  XII/146/20 15.05.2020 

przejęcia od Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania 

drogą krajową.  

Uchwała została zmieniona 

Uchwałą Nr XV/158/20 z dnia 

18 grudnia 2020 r. 

 

29.  XIII/147/20 26.06.2020 

udzielenia Zarządowi 

Powiatu Limanowskiego 

wotum zaufania. 

Zarząd Powiatu Limanowskiego 

uzyskał wotum zaufania. 

30.  XIII/148/20 26.06.2020 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Powiatu Limanowskiego 

Sprawozdanie zostało 

zatwierdzone.   
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wraz ze sprawozdaniem 

rocznym Zarządu Powiatu 

Limanowskiego 

z wykonania budżetu 

Powiatu Limanowskiego za 

2019 rok. 

31.  XIII/149/20 26.06.2020 

udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu 

Limanowskiego z tytułu 

wykonania budżetu 

za 2019 r. 

Udzielono absolutorium dla 

Zarządu Powiatu. 

32.  XIII/150/20 26.06.2020 

zmian w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do zmian 

w budżecie Powiatu oraz limity 

wydatków przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

33.  XIII/151/20 26.06.2020 zmian w budżecie na 2020 r. 

Dostosowano budżet Powiatu 

zgodnie z planowanym 

wykonaniem. 

34.  XIII/152/20 26.06.2020 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Szpitala Powiatowego 

w Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego za rok 

2019. 

Zostało zatwierdzone przez 

Radę Powiatu Limanowskiego. 

35.  XIII/153/20 26.06.2020 

wyrażenia zgody Zespołowi 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mszanie Dolnej na 

zawarcie kolejnej umowy 

użyczenia. 

Przekazano uchwałę do realizacji 

Dyrektorowi ZSP w Mszanie 

Dolnej. 

36.  XIV/154/20 18.09.2020 

zmian w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do zmian 

w budżecie Powiatu oraz limity 

wydatków przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

37.  XIV/155/20 18.09.2020 zmian w budżecie na 2020 r. 

Dostosowano budżet Powiatu 

zgodnie z planowanym 

wykonaniem. 
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38.  XIV/156/20 18.09.2020 

przyjęcia do realizacji 

zadania publicznego 

w ramach rządowego 

„Programu ograniczania 

przestępczości 

i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 

2018 – 2020”.  

Zmodernizowano i doposażono 

2 przejścia dla pieszych w 

okolicach szkół powiatu 

limanowskiego w miejscowości 

Zbludza i Stara Wieś. Dodatkowo 

w ramach oszczędności 

zamontowano radar w pobliżu 

kolejnego przejścia dla pieszych 

w miejscowości Zbludza. 

Zakres prac obejmował 

modernizację oznakowania 

poziomego, modernizację 

oznakowania pionowego, 

wykonanie oświetlenia przejścia, 

montaż paneli fotowoltaicznych, 

turbiny wiatrowej, akumulatorów, 

zakup i montaż pulsującego znaku 

aktywnego D 6.  Poza tym 

zamontowano  w trzech miejscach 

radary z wyświetlaczami prędkości 

i komunikatorami (DZIĘKUJĘ/ 

ZWOLNIJ). 

39.  XIV/157/20 18.09.2020 

wyrażenia zgody jednostkom 

organizacyjnym powiatu 

limanowskiego na zawarcie 

kolejnych umów najmu 

i dzierżawy.  

Przekazano uchwałę do realizacji 

zainteresowanym Dyrektorom  

jednostek organizacyjnych powiatu 

limanowskiego. 

40.  XV/158/20 18.12.2020 

przejęcia od Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania 

drogą krajową. 

Na podstawie ww. Uchwał zostało 

zawarte Porozumienie NR 

V/5/ZF/F-3/2021 z dnia 

21.01.2021 pomiędzy Gminą 

Tymbark , Powiatem 

Limanowskim i Skarbem Państwa 

– Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad w sprawie 

nieodpłatnego przekazania 
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ograniczonego zarządzania droga 

krajową nr 28 w miejscowości 

Tymbark w granicach pasa 

drogowego na odcinku : od km 

102 + 050 do km 102 + 565 , 

w związku z zadaniem 

polegającym na przebudowie 

skrzyżowania drogi krajowej nr 28 

z droga powiatową nr 1632 K 

Tymbark – Kepanów oraz drogą 

gminną nr 2548262 „ Do Noku” 

w m. Tymbark. 

41.  XV/159/20 18.12.2020 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Powiatu Limanowskiego 

Dostosowano WPF do zmian 

w budżecie Powiatu oraz limity 

wydatków przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

42.  XV/160/20 18.12.2020 zmian w budżecie w 2020 r. 

Dostosowano budżet Powiatu 

zgodnie z planowanym 

wykonaniem. 

43.  XV/161/20 18.12.2020 

powołania Rady Społecznej 

Szpitala Powiatowego 

w Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego. 

Powołano Radę Społeczną Szpitala 

Powiatowego w Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego 

w następującym składzie:  

1) Przewodniczący Rady: 

Starosta Limanowski,  

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody 

Małopolskiego: Grzegorz 

Biedroń; 

b) przedstawiciele wybrani 

przez Radę Powiatu:  

1. Leszek Pieniążek, 

2. Czesław Kawalec, 

3. Józef Pietrzak, 

4. Jan Więcek, 

5. Dorota Stanisławczyk, 



 

str. 24 

 

6. Ewa Filipiak, 

7. Józef Jaworski, 

8. Kazimierz Jasiński.  

28 grudnia 2020 roku odbyło 

się w szpitalu posiedzenie nowo 

wybranej Rady Społecznej 

Szpitala Powiatowego 

w Limanowej.  Podczas  

posiedzenia pozytywnie 

zaopiniowano zmiany planu 

inwestycyjnego Szpitala 

Powiatowego w Limanowej na 

rok 2020, a także przyjęcie 

przez Szpital darowizny 

środków trwałych w postaci 

sprzętu medycznego. 

44.  XV/162/20 18.12.2020 

wyrażenia zgody na 

podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki 

„Gorczańskie Wody 

Termalne” spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zmiany 

umowy spółki i objęcia 

udziałów w podwyższonym 

kapitale. 

Uchwała została zrealizowana, 

pozostali wspólnicy spółki GWT 

dokapitalizowali solidarnie spółkę 

podejmując stosowne uchwały 

w I kwartale 2021 roku. Obecnie 

został już wybrany wykonawca 

remontu głowicy. Naprawa 

w trakcie realizacji. 

45.  XV/163/20 18.12.2020 

wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

położonej w Porębie 

Wielkiej oraz ustanowienie 

służebności przechodu 

i przejazdu. 

Podano do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży. 

46.  XV/164/20 18.12.2020 

uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu 

Limanowskiego na rok 2021. 

Uchwała w trakcie realizacji.  
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47.  XV/165/20 18.12.2020 

zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady 

Powiatu Limanowskiego 

na rok 2021. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

48.  XV/166/20 18.12.2020 

Uchwała Budżetowa Rady 

Powiatu Limanowskiego na 

2021 rok. 

Budżet Powiatu do realizacji 

w 2021 r. 

49.  XV/167/20 18.12.2020 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Limanowskiego. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

do realizacji w latach 2021 - 2030. 

50.  XV/168/20 18.12.2020 

przyjęcia „Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej 

Powiatu Limanowskiego na 

lata 2021 – 2023”. 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 

2021 r. 

51.  XV/169/20 18.12.2020 

przyjęcia do realizacji 

„Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 

2021 – 2026”. 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 

2021 r. 

52.  XV/170/20 18.12.2020 

przyjęcia Rocznego 

Programu Współpracy 

Powiatu Limanowskiego 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na rok 2021. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

53.  XV/171/20 18.12.2020 

ustalenia rozkładu godzin 

pracy oraz harmonogramu 

pracy w porze nocnej i w dni 

świąteczne aptek 

ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Limanowskiego 

w roku 2021. 

Realizacja przez apteki 

znajdujące się na terenie 

Powiatu Limanowskiego, mimo 

stanu pandemii, problemów 

kadrowych wywołanych przez 

covid. Wszystkie apteki z terenu 

powiatu pracowały tak, aby 
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zapewnić dostępność do leków 

dla mieszkańców. 

54.  XV/172/20 18.12.2020 

ustalenia wysokości opłat za 

usuwanie pojazdu i za jego 

przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu 

obowiązujących w 2021 r. 

Rada Powiatu ustala corocznie, 

w drodze uchwały, wysokości 

stawek za usunięcie 

i przechowywanie pojazdów na 

parkingu strzeżonym oraz 

wysokość kosztów w razie 

odstąpienia od usunięcia 

pojazdów, jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu 

spowodowało powstanie tych 

kosztów. Opłaty związane 

z usunięciem i przechowywaniem 

pojazdów usuniętych z dróg 

w trybie art. 130a. stanowią 

dochód budżetu Powiatu. W 2020 

r. na parking strzeżony powiatu 

usunięte zostały 2 pojazdy. 

55.  XV/173/20 18.12.2020 

wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy 

o świadczenie usług 

w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

Powiat Limanowski 

zakwalifikował się do projektu 

o dopłatę w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności 

publicznej w 2021 r. ogłoszonego 

przez Wojewodę Małopolskiego. 

W ramach przedmiotowego 

projektu wyłoniony został 

operator, który będzie świadczył 

usługi w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na linii 

komunikacyjnej: Szczawa Białe – 

Limanowa – Szczawa Białe.  

Powiat Limanowski zdecydował 

się uruchomić w/w linię 

komunikacyjną w związku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udzielonych przez wydziały/ jednostki.  

 

  

z potrzebami przewozowymi 

zgłaszanymi przez mieszkańców 

oraz zapewnieniem 

współfinansowania przez 

samorządy gmin części tego 

projektu. 

56.  XV/174/20 18.12.2020 

określenia warunków i trybu 

przyznawania i pozbawiania 

nagród pieniężnych dla osób 

wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności 

sportowej. 

Nagrody stanowią wyraz uznania 

samorządu dla środowiska 

kulturalnego, działaczy kultury za 

wkład we współtworzeniu 

i podnoszeniu poziomu kultury 

i sztuki oraz promocję Powiatu 

Limanowskiego na arenie 

międzynarodowej i krajowej. 

Nagroda jest jednorazowym 

świadczeniem pieniężnym 

wypłacanym z budżetu Powiatu 

Limanowskiego ze środków 

zabezpieczonych na ten cel. 

57.  XV/175/20 18.12.2020 

określenia warunków i trybu 

przyznawania nagród 

pieniężnych za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości 

artystycznej, 

upowszechniania i ochrony 

kultury. 

Nagrody stanowią wyraz uznania 

samorządu dla środowiska 

sportowego za wkład we 

współtworzeniu i podnoszeniu 

poziomu kultury fizycznej i sportu 

oraz promocję Powiatu 

Limanowskiego na arenie 

międzynarodowej i krajowej.  

Nagroda jest jednorazowym 

świadczeniem pieniężnym 

wypłacanym z budżetu Powiatu 

Limanowskiego ze środków 

zabezpieczonych na ten cel. 
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte przed 1 stycznia 2020 r. 

ale obejmujące swym zakresem 2020 r. 

 

Lp.  Nr uchwały  

Data 

podjęcia 

uchwały  

Przedmiot uchwały 

„w sprawie…” 

Informacja o 

wykonaniu uchwały 

1.  XLI/411/10 27.10.2010 

wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy najmu lokalu nr 211 

wyodrębnionego na parterze 

budynku "A" Starostwa 

Powiatowego posadowionego na 

nieruchomości położonej 

w Limanowej przy ul. J. Marka 9 

na rzecz dotychczasowego 

najemcy. 

Umowę najmu 

przedłużono na okres do 

31.05.2030 r. 

2.  XII/139/12 15.02.2012 

określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości 

lub w części, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub 

odstąpienia od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, rodzinie 

zastępczej niezawodowej, rodzinie 

zastępczej zawodowej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo – 

terapeutycznej i interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym. 

Uchwała wykonywana 

w sposób ciągły – na 

bieżąco. 

Wprowadzono zmiany 

do uchwały: uchwałą 

nr XII/139/12 z dnia 

15 lutego 2012 roku. 

3.  XIII/150/12 29.03.2012 

nadania Statutu Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej. 

Uchwała wykonywana 

w sposób ciągły – na 

bieżąco. Wprowadzono 

zmiany do Uchwały: 

Uchwała Nr 

XXXII/353/14 z dnia 

4 września 2014 r. oraz 
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Uchwała Nr V/58/15 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

4.  XXXI/328/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu 

mieszkalnego wyodrębnionego 

w budynku mieszkalnym przy 

Zespole Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Limanowej z dotychczasowym 

najemcą. 

Zawarto umowę najmu 

na czas nieokreślony. 

5.  XXXI/329/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy użyczenia przez 

Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych i 

Ogólnokształcących w Limanowej 

z Dyrektorem Zespołu Placówek 

Oświatowych w Limanowej na 

najem pomieszczeń o pow. 286,05 

m2 na prowadzenie działalności 

statutowej jednostki. 

Zawarto  umowę 

użyczenia  na okres do 

30.06.2024 r. 

6.  XXXI/330/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy przez Dyrektora 

I Liceum Ogólnokształcącego 

w Limanowej z Panem 

Mirosławem Kuśnierzem 

prowadzącym działalność 

gospodarczą pn.: Firma Handlowo 

– Usługowa „AMIGO” na najem 

pomieszczenia o pow. 6,80 m2 

z przeznaczeniem na sklepik 

szkolny. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu  na okres do 

30.06.2024 r. 

7.  XXXI/334/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Techniczno – Informatycznych 

w Mszanie Dolnej umowy na 

okres 10 lat na najem lokalu o 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

30.08.2024 r.  
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pow. 67 m² z najemcą wyłonionym 

w drodze przetargu. 

 

8.  
XXXI/335/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości oznaczonej jako 

dz. ew. nr 288 o pow. 0,2173 ha, 

położonej przy ul. Kamiennej 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcę.  

Zawarto kolejną umowę 

dzierżawy na okres do 

31.08.2024 r. 

9.  XXXI/338/14 25.06.2014 

powierzenia Powiatowi 

Myślenickiemu realizacji zadania 

polegającego na zapewnieniu 

usług świadczonych przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Sułkowicach mieszkańcom 

Powiatu Limanowskiego. 

Uchwała wykonywana 

w sposób ciągły – na 

bieżąco. 

W dniu 25 lipca 2014 

roku zawarto na czas 

nieokreślony 

porozumienie w sprawie 

powierzenia Powiatowi 

Myślenickiemu realizacji 

zadania polegającego na 

zapewnieniu usług 

świadczonych przez 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

w Sułkowicach 

mieszkańcom Powiatu 

Limanowskiego. 

10.  III/35/15 28.01.2015 

przyjęcia do realizacji „Programu 

Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu 

Limanowskiego na lata: 

2015 - 2020”. 

Uchwała realizowana 

w latach 2015-2020. 

Sprawozdanie z jej 

realizacji za rok 2020 

przedłożono Radzie 

Powiatu Limanowskiego 

dn. 12.03.2021 r. 

Uchwałą nr XV/169/20 

z dnia 18.12.2020 

przyjęto nowy Program 
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obowiązujący w latach 

2021 - 2026. 

11.  IV/48/15 26.03.2015 

powierzenia Miastu Nowy Sącz 

realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej. 

Uchwała wykonywana 

w sposób ciągły – na 

bieżąco. Corocznie 

podpisywane są nowe 

porozumienia. 

Sprawozdanie z jej 

realizacji przedłożono 

Radzie Powiatu 

Limanowskiego dn. 

12.03.2021 r. 

12.  VI/67/15 17.06.2015 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Limanowej z Panią Anną 

Frączek na najem pomieszczenia 

na prowadzenie obsługi 

administracyjnej działalności 

oświatowej. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

31.03.2020 r. 

Umowa wygasła z dniem 

31.03.2020 r. 

13.  IX/86/15 21.10.2015 

wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Limanowej z Dyrektorem 

Zespołu Placówek Oświatowych 

w Limanowej na korzystanie 

z pomieszczenia o pow, 18,40m2 

na prowadzenie działalności 

statutowej jednostki. 

Zawarto  umowę 

użyczenia  na okres do 

30.06.2024 r. 

14.  IX/87/15 21.10.2015 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia kolejnej umowy przez 

Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych 

Zawarto kolejną umowę 

najmu  na okres do 

30.06.2020 r. 

Umowa wygasła z dniem 

30.06.2020 r. 
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i Ogólnokształcących 

w Limanowej z Panią Anną 

Frączek, prowadzącą działalność 

gospodarczą pod nazwą 

"Niepubliczne Centrum Edukacji - 

Anna Frączek" z siedzibą 

w Limanowej, ul. Z. Augusta 8, 

na najem sali lekcyjnej o pow. 

52,00 m kw. na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych dla nauczycieli. 

15.  XII/119/16 6.04.2016 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia kolejnej umowy na najem 

lokalu użytkowego o powierzchni 

26,04 m2, znajdującego się na 

parterze budynku przy ul. M. B. 

Bolesnej 8 w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu  na okres do 

30.04.2026 r. 

16.  XIII/132/16 22.06.2016 

wyrażenia zgody Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie 

Dolnej na zawarcie kolejnej 

umowy z Panią Dorotą Sidorczuk 

– Kasprzyk, prowadzącą 

działalność gospodarczą pod 

nazwą Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny, na najem lokalu 

użytkowego o pow. 32 m² 

znajdującego się w budynku 

Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie 

Dolnej. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu  na okres do 

31.12.2022 r. 

17.  XVIII/180/17 1.02.2017 

Przyjęcia do realizacji 

„Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  w Powiecie 

Uchwała wykonywana 

w sposób ciągły – na 

bieżąco. 

Sprawozdanie z jej 

realizacji za rok 2020  
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Limanowskim na lata 2017 – 

2023” 

przedłożono Radzie 

Powiatu Limanowskiego 

dnia 12 marca 2021 r. 

18.  XX/205/17 31.05.2017 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy użyczenia lokalu 

przez Dyrektora Domu Wczasów 

Dziecięcych w Porębie Wielkiej 

ze Spółką z o.o. Gorczańskie 

Wody Termalne na prowadzenie 

biura Spółki. 

Zawarto kolejną umowę 

użyczenia na okres do 

30.04.2020 r. 

19.  XXI/212/17 21.06.2017 

powierzenia Powiatowi 

Nowotarskiemu realizacji zadania 

polegającego na zapewnieniu usług 

świadczonych przez Powiatowy 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Promyk” w Nowym Targu z filią 

„Radość Życia” w Rabce – Zdrój 

mieszkańcom Powiatu 

Limanowskiego 

Uchwała wykonywana 

w sposób ciągły – na 

bieżąco. 

W dniu 5 lipca 2017 r.  

zawarto na czas 

nieokreślony 

porozumienie  w sprawie 

powierzenia Powiatowi 

Nowotarskiemu realizacji 

zadania polegającego na 

zapewnieniu usług 

świadczonych przez 

Powiatowy 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Nowym 

Targu z filią „Radość 

Życia” w Rabce – Zdrój 

mieszkańcom Powiatu 

Limanowskiego. 

20.  II/29/18 20.12.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego o powierzchni 83,70 

m2, znajdującego się na parterze 

budynku krytej pływalni przy ul. 

Z. Augusta w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Umowa rozwiązana 

z dniem 31 grudnia 

2020 r. 



 

str. 34 

 

21.  II/31/18 20.12.2018 

wyrażenia zgody Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej 

na zawarcie kolejnych umów 

użyczenia gabinetów 

z Niepublicznym Zakładem Usług 

Pielęgniarskich „Medycyna 

Szkolna” w Limanowej. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

31.12.2021 r. 

22.  XXV/256/18 6.03.2018 

przyjęcia do realizacji 

„Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 

2018 – 2020”. 

Uchwała realizowana 

w latach 2018-2020. 

Sprawozdanie z jej 

realizacji za rok 2020 

przedłożono Radzie 

Powiatu Limanowskiego 

dn. 12.03.2021 r. 

Uchwałą nr XV/168/20 

z dnia 18.12.2020 r. 

przyjęto nowy Program 

obowiązujący w latach 

2021-2023. 

23.  XXVI/263/18  12.04.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia części 

nieruchomości, oznaczonej jako 

działka ewidencyjna nr 1272/4 

o powierzchni 0,8989 ha, położona 

w Dobrej, będąca w trwałym 

zarządzie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego. 

Zawarto umowę 

użyczenia na okres 7 lat. 

24.  XXVII/278/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości ograniczonym 

prawem rzeczowym. 

Zawarto akt notarialny 

o obciążeniu 

nieruchomości. 

25.  XXVII/279/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy na najem 

pomieszczeń kuchni wraz 

z zapleczem o łącznej powierzchni 

57 m², znajdujących się w budynku 

Zespołu Szkół Technicznych 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

31.05.2024 r. 
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i Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II przy ul. Z. Augusta 8 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

26.  XXVII/280/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy na najem 

pomieszczenia kuchni wraz 

z zapleczem o łącznej powierzchni 

70 m², znajdujących się w budynku 

internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Józefa Piłsudskiego przy ul. 

Piłsudskiego 81 w Limanowej na 

rzecz dotychczasowego najemcy. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

31.08.2023 r. 

27.  XXVII/283/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Techniczno – 

Informatycznych w Mszanie 

Dolnej na zawarcie kolejnej 

umowy z firmą Agnieszka Biel - 

Habieda FIRMA HANDLOWO – 

USŁUGOWA „AGMAR”, na 

najem części wiaty o powierzchni 

12 m², znajdującej się przy 

budynku Zespołu Szkół 

Techniczno – Informatycznych 

w Mszanie Dolnej. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

30.06.2021 r. 

28.  XXVII/284/18 27.06.2018 

szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym treningowym. 

Uchwała wykonywana 

w sposób ciągły – na 

bieżąco. 

W 2020 roku nikt nie 

zamieszkiwał 

w mieszkaniu 

chronionym 

treningowym.  

29.  XXVIII/291/18 12.09.2018 
wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości ograniczonym 

Uchwała w trakcie 

realizacji – uzgodnienia 
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prawem rzeczowym przy ZSTI 

w Mszanie Dolnej. 

z Miastem Mszana 

Dolna. 

30.  XXIX/302/18 17.10.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu, 

znajdującego się w budynku „C” 

Starostwa Powiatowego 

w Limanowej przy ul. J. Marka 9.  

Zawarto kolejną umowę 

na okres do 31.10.2021 r. 

31.  XXIX/303/18 17.10.2018 

wyrażenia zgody Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 1 im. J. 

Piłsudskiego w Limanowej na 

zawarcie kolejnej umowy 

z Stokłosa Henryk KONTEKST na 

najem powierzchni ok. 1 m2 na 

korytarzu szkolnym znajdującym 

się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 

im. J. Piłsudskiego w Limanowej. 

Zawarto kolejną umowę 

na okres do 30.06.2023 r. 

32.  X/118/19 20.12.2019 

przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu 

Limanowskiego na lata 2019 – 

2022 z perspektywą do roku 2026” 

Przyjęty uchwałą 

program ochrony 

środowiska obejmuje lata 

2019 – 2022 

z perspektywą do 2026 

roku. Zadania ujęte 

w tym programie są 

realizowane zgodnie 

z harmonogramem.  
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Zarząd Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu 

wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Ilość 

członków zarządu reguluje statut powiatu. 

 

Skład Zarządu Powiatu Limanowskiego:  

1. Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski; 

2. Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski; 

3. Wojciech Włodarczyk – etatowy Członek Zarządu; 

4. Józef Jaworski –  nieetatowy Członek Zarządu Powiatu; 

5. Czesław Kawalec – nieetatowy Członek Zarządu Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu w 2020 r. obradował 61 razy.  
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FINANSE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2020 R 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE. 
plan i wykonanie dochodów w 2020 r. 

 

 

 plan  wykonanie % 

dochody bieżące 149 228 434,66 153 782 255,89 103,05% 

dochody majątkowe 18 467 998,09 24 357 212,48 131,89% 

dochody ogółem 167 696 432,75 178 139 468,37 106,23% 
 

 

 
 

Zmiana dochodów w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wyniosła: 

dochody bieżące:  + 13,24 % 
dochody ogółem + 9,62 % 

dochody majątkowe:  – 8,77 % 
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Struktura dochodów wykonanych w 2020 r. 
wg procentowego udziału w dochodach ogółem 

 

wyszczególnienie kwota % dochodów ogółem 

subwencje  85 935 376,00  48,24% 

dochody własne   46 666 806,41  26,20% 

dotacje na zadania inwestycyjne  21 311 715,51  11,96% 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  13 899 831,93  7,80% 

dotacje na zadania bieżące  10 110 313,20  5,68% 

dotacje - porozumienia z organami administracji  rządowej  215 425,32  0,12% 

     w tym, dotacje z funduszy europejskich  10 548 061,04  5,92% 

          bieżące  6 369 103,52  3,58% 

          majątkowe  4 178 957,52  2,35% 

OGÓŁEM  178 139 468,37  100,00% 

 

 

 

 

 

  

dochody własne 
26%

subwencje 
48%

zadania zlecone z 
zakresu adm. rząd. 

8%

pozostałe dotacje na 
zadania bieżące

6%

pozostałe dotacje na 
zadania inwestycyjne

12%

dotacje -porozumienia z 
organami administracji 

rządowej 

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2020 r. 
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WYDATKI BUDŻETOWE. 
plan i wykonanie wydatków w 2020 r. 

 

  plan  wykonanie % 

wydatki bieżące     145 553 380,94 140 332 590,39 96,41% 

wydatki majątkowe       32 778 991,94 27 003 881,15 82,38% 

wydatki ogółem  178 332 372,88  167 336 471,54 93,83% 

 

 
 

 
 

*zmiana wydatków w 2020 roku w stosunku do roku 2019: 

 

wydatki bieżące: wzrost 19,74 % 
wydatki ogółem wzrost 10,75 % 

wydatki majątkowe: spadek  20,34 % 
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Struktura wydatków wykonanych w 2020 r. 
wg procentowego udziału w wydatkach ogółem 
 

grupa wykonanie % wydatków ogółem 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 619 108,52 47,58% 

wydatki związane z realizacja ich zadań statut. 37 853 288,34 22,62% 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez udziału 

środków europejskich) 
21 946 263,82 13,12% 

dotacje na zadania bieżące 13 784 452,36 8,24% 

inwestycyjne na programy finansowane 

z udziałem środków europejskich 
5 017 617,33 3,00% 

bieżące wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków europejskich 
3 785 705,40 2,26% 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 465 816,36 2,67% 

obsługa długu 824 219,41 0,49% 

zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego  
40 000,00 0,02% 

OGÓŁEM 167 336 471,54 100,00% 
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składki od nich 

naliczane
48%

wydatki zwiaz. z 
realizacja ich zadan 

statut. 
23%

dotacje na zadania 
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osób fizycznych

3%

bieżące wydatki na 
programy finansowane 
z udziałem srodków, o 
których mowa w art.5 
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2%

Obsługa długu
0,49%
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inwestycyjne (bez 

udziału pomocowych)
13%

inwestycyjne na 
programy finansowane 
z udziałem srodków, o 
których mowa w art.5 

ust.1 pkt 2 i 3 
3%

zakup i objecie akcji i 
udziałów

0,02%

struktura wydatków wykonanych w 2020 r.
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rok   dochody bieżące   wydatki bieżące  
 nadwyżka operacyjna 

(dochody bieżące - wydatki bieżące)  

2016  112 809 328,50   99 255 683,07   13 553 645,43     

2017  118 759 965,98   101 770 742,35   16 989 223,63     

2018  120 235 587,01   108 101 313,63   12 134 273,38     

2019  135 829 181,83   117 174 824,55   18 654 357,28     

2020  153 782 255,89   140 332 590,39   13 449 665,50     

 

  

0,07 mln

0,32 mln

0,58 mln

0,62 mln

0,69 mln

0,82 mln

1,51 mln

5,57 mln

6,74 mln

8,33 mln

15,91 mln

23,16 mln

35,54 mln

67,48 mln

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

obrona narodowa

nieodpłatna pomoc prawna

ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

gospodarka gruntami i nieruchomościami

obsługa długu

zadania z zakresu geodezji i kartografii

ochrona zdrowia

kultura fizyczna i turystyka

bezpieczenstwo publiczne i chrona przeciwpożarowa

administracja publiczna

zadania z zakresu polityki społecznej, pomocy…

transport w tym inwestycje drogowe

oswiata i wychowanie

wydatki budżetu w 2020 r. wg obszarów

13 553 645,43 

16 989 223,63 

12 134 273,38 

18 654 357,28 

13 449 665,50 

2016 2017 2018 2019 2020

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2016-2020 
(DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE) 
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Dług i jego planowana spłata na koniec 2020 r. 

 

 

Kwota długu na koniec 2020r. 
(z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach 

w latach poprzednich) 

 

61 250 923,00 zł 

 

Planowana spłata kredytów – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową 

z uwzględnieniem planowanego kredytu w 2021r. – 10 mln zł 

Rok kapitał prognozowane odsetki 

2021 10 164 536,00 578 347,17 

2022 10 186 387,00 603 217,05 

2023 9 950 000,00 517 559,35 

2024 10 050 000,00 418 975,55 

2025 9 000 000,00 338 045,58 

2026 9 300 000,00  245 759,52 

2027 7 600 000,00 144 146,34 

2028 5 000 000,00 39 881,15 

SUMA 71 250 923,00 2 885 931,70 

 
 

 

WPŁYW OKRESU PANDEMII NA WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 

W 2020r. 
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 20 000,00

 40 000,00

 60 000,00
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 180 000,00

 200 000,00

Starostwo Jednostki Organizacyjne OGÓŁEM DOCHODY

145 756,28    

43 637,99    

189 394,27    

Starostwo Jednostki Organizacyjne OGÓŁEM DOCHODY

RAZEM 145 756,28 43 637,99 189 394,27

umorzenie czynszu netto 117 542,24 43 637,99 161 180,23

50% opłaty użytkowania wieczystego 28 214,04 - 28 214,04

Ubytek w dochodach budżetu z mienia Powiatu
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ubytek w dochodach Powiatu 

Kryta pływalnia Dom Wczasów Dziecięcych udziały w PIT 

1 051 452,82 904 737,51 693 301,00 

2 649 491,33 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 -
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Starostwo Jednostki Organizacyjne ogółem wydatki

749 224,01    

1948 367,79    

2697 591,80    

Starostwo Jednostki Organizacyjne ogółem wydatki

RAZEM 749 224,01 1948 367,79 2697 591,80

dotacje na zadania zlecone w zakresie
orzekania o niepełnosprawności

80 218,50 80 218,50

dotacje celowe, granty, rezerwa
subwencji

644 058,61 1659 532,24 2303 590,85

środki własne 24 946,90 288 835,55 313 782,45

Wydatki budżetowe na przeciwdziałanie COVID-19
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania 

COVID - 19. 

 

INWESTYCJA 
PLANOWANE WYDATKI 

2020 2021 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna -

Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00; od km 

1+499,30 do km 2+353,00 ; od km 2+363,00 do km 3+331,40 

w miejscowości Mszana Górna/Łętowe - Powiat Limanowski 

373 482,35  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlna -

Wilkowisko w km od  2+107,89 do km  2+892,44 w 

miejscowości Stróża-Powiat Limanowski 

139 764,65  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-

Węglówka-Kasina Wielka w km 1+246 - 4+536,20 w 

miejscowości Kasinka Mała- Etap II w km 3+233,75 -

4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem 

ulicznym. 

600 000,00  

Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi 

powiatowej nr 1546K Stadła -Długołęka-Przyszowa w km 

10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami 

1 022 266,75  

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K 

Limanowa – Szyk - Mstów w km 11+332,70 do 11+439,70 w 

m.  Szyk wraz z rozbudową przepustu. 

284 399,00  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -

Kamienica - ul. Józefa Marka w km 0+000-0+240 
577 107,25  

Wkład własny w projekcie "Utworzenie centrum leczenia 

chorób w podeszłym wieku - oddziału geriatrycznego w 

Szpitalu Powiatowym" 

788 148,81 1 191 851,19 

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w 

Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dof. z  

RFIL – Środki otrzymano w 2020r. 

 6 000 000,00 

OGÓŁEM 

3 785 168,81 7 191 851,19 

10 977 020,00 
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SYTUACJA NA RYNKU PRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej realizuje zadania samorządu powiatu 

limanowskiego w zakresie polityki rynku na zasadach określonych w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.2020, poz. 

1409). Głównym celem działań podejmowanych przez samorząd powiatowy na lokalnym 

rynku pracy jest aktywizowanie osób bezrobotnych oraz wspieranie  lokalnych pracodawców.  

 

Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację na rynku pracy. 

 

Na stan bezrobocia rejestrowanego w Powiecie Limanowskim w 2020 roku 

niewątpliwie wpływ miał utrzymujący się od marca 2020 r. stan epidemii wirusa SARS-CoV-

2. Wprowadzane przez Rząd RP obostrzenia, w tym zamykanie wielu branż, odbiło się 

negatywnie na sytuacji na rynku pracy. Analizując dane GUS zaobserwować można spadek 

zatrudnienia i kłopoty w funkcjonowaniu wielu firm. Ratunkiem dla wielu firm w trudnym 

okresie pandemii było wsparcie udzielone przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem 

Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w ramach kolejnych edycji tarczy antykryzysowych. 

Działania te doprowadziły do utrzymania wielu miejsc pracy. Analizując dane statystyczne 

dotyczące napływu ofert pracy do PUP w Limanowej w 2020 roku zauważyć można było 

spadek zgłaszanych miejsc pracy. W porównaniu do roku poprzedniego liczba zgłoszonych 

ofert pracy zmniejszyła się o 594. Spadek dotyczył głównie ofert niesubsydiowanych czyli nie 

wspieranych środkami Funduszu Pracy (o 496 miejsc pracy). Liczba ofert subsydiowanych 

utrzymała się na podobnym poziomie, co świadczy o pozytywnym wpływie zastosowanych 

środków realizowanych przez PUP w ramach aktywnych programów oraz w ramach tarczy 

antykryzysowej. Z analizy danych wynika, że negatywny wpływ pandemii w 2020 roku 

odczuły głównie branża gastronomiczna, hotelarska i turystyczna, które poddawane były 

kolejnym ograniczeniom związanym z epidemią.   

Stan epidemii zakłócił również stale obserwowane tendencje w zakresie stanu 

bezrobocia w Powiecie Limanowskim. Do roku 2020  sezonowość stanowiła podstawową 

cechę rynku pracy. Miało to odbicie w liczbie rejestrujących się osób. Sezonowość oznaczała 

wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne były 

okresem spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co wynikało m.in. z rozpoczynania 

prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie oraz początku sezonu turystycznego. Z kolei na 
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przełomie roku z powodu napływu do bezrobocia osób, którym  wygasały umowy o pracę oraz 

powrotu do ewidencji osób wykonujących subsydiowane zatrudnienie, liczba bezrobotnych 

wzrastała. Równocześnie w miesiącach kończących rok liczba bezrobotnych wyłączanych 

z ewidencji zmniejszała się. Stan epidemii wpłynął na naturalne wahania bezrobocia w ciągu 

roku.  W 2020 r. najwięcej osób zarejestrowało się w styczniu – 764 osoby oraz w lipcu 

623 osoby a także we wrześniu 694 osoby, najmniej w grudniu 391 osób. 

Pomimo stanu epidemii Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przez cały rok pracował 

z zachowaniem wszystkich zaleceń i poleceń określonych w ustawach i rozporządzeniach 

w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii 

wywołanym wirusem SARS-CoV-2 i zachowaniem reżimu sanitarnego. Klienci pozostający 

w ewidencji urzędu oraz pracodawcy przez  cały 2020 rok korzystali z licznych programów 

w ramach środków Funduszu Pracy oraz programów finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (POWER, RPO WM). Działania podejmowane przez samorząd powiatowy za 

pośrednictwem powiatowego urzędu pracy w dużym stopniu minimalizowały negatywne skutki 

w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, jakie wywołała epidemia COVID-19. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż w 2020 roku Powiat Limanowski pozyskał na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu łącznie ze środkami na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych 

pandemią, ponad 70 mln zł. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Starosta Limanowski za 

pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej udzielił wsparcia w formie staży, 

dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz subsydiowanego zatrudnienia łącznie blisko 

2000 osobom bezrobotnym. W ramach Tarczy Antykryzysowej Starosta Limanowski udzielił 

wsparcia łącznie 8440 przedsiębiorcom, pracodawcom i organizacjom pozarządowym. 

Wsparcie to obejmowało pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowania 

zatrudnienia pracowników oraz dotacje branżowe na pokrycie kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej. Łączna wysokość wsparcia w 2020 roku udzielonego 

przedsiębiorcom w ramach tarczy wyniosła ponad 54 mln zł. Dzięki tym środkom utrzymanych 

zostało w Powiecie Limanowskim ponad 3550 miejsc pracy. 
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Stan bezrobocia. 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Powiecie Limanowskim na koniec grudnia 2020 r. 

wyniosła 7,7% i była wyższa o 1,5 % niż średnia w kraju, co stawia powiat na czwartym miejscu 

w województwie, tuż za powiatami: dąbrowskim (11%), nowosądeckim (9,2%), tatrzańskim 

(8,1%) i na 153 miejscu w kraju. Stopa bezrobocia w powiecie od lat utrzymuje się na poziomie 

wyższym niż średnia ogólnokrajowa, jednak ubiegły rok przyniósł wzrost liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych, w stosunku do roku poprzedniego.  

Poniższe zestawienia obrazują w szczegółowy sposób stan bezrobocia na terenie 

powiatu limanowskiego w 2020 roku. 

  

Stopa bezrobocia Polska, woj. małopolskie i powiat limanowski, 

grudzień 2019 r .- grudzień 2020 r. 

 

 

 

Na koniec grudnia 2020 r. w ewidencji urzędu pozostawało 4406 osób tj. o 562 więcej 

niż przed rokiem, większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (8,1%) odsetek zarejestrowanych (wobec 

6,1% przed rokiem). Tym samym w ciągu roku nastąpił wzrost o 2% tj. o 119 osób. 

152 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 900 to osoby 

bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy. 

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych (86,2%) stanowią 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.: 

- do 30 r. ż. –  1672 osoby, 
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- powyżej 50 r. ż. – 842 osoby, 

- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. ż. - 1127 osób, 

- niepełnosprawne - 152 osoby, 

- posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. - 5 osób, 

- długotrwale bezrobotne - 2000 osób. 

Tych ostatnich, pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy 

w okresie ostatnich dwóch lat, jest najwięcej, stanowią 45,4% ogółu zarejestrowanych.  

W pierwszej kolejności urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych. 

 

Udział osób bezrobotnych  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

wśród ogółu bezrobotnych w powiecie, stan na 31.12.2020 r. 

 

 

 

W przeważającej większości osoby bezrobotne mają problemy ze znalezieniem pracy 

z powodu ich niskiej aktywności zawodowej, nieznajomości rynku pracy, niskich kwalifikacji, 

braku doświadczenia zawodowego. Problemem są również ograniczenia natury 

psychologicznej: zaniżona samoocena, bierność, niepewność oraz lęk przed poniesieniem 

porażki, jak również niesprecyzowane plany co do własnej przyszłości zawodowej.  

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16% osób 

zarejestrowanych, 705 osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych, w porównaniu w roku 2019 
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niepełnosprawni
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uprawnionych do zasiłku było 17,7%, nastąpił wzrost liczby bezrobotnych z prawem do 

zasiłku.   

Mimo wielości form aktywizacji skierowanych do młodzieży, nadal  w rejestrze 

urzędu jest wysoki procentowy udziału osób do 30 roku życia (37,9%) w ogólnej struktu rze 

osób bezrobotnych. Powodem tego jest duży napływ osób młodych do rejestru (ponad 53% 

ogółu).   

W Powiecie Limanowskim występuje przewaga kobiet w liczbie zarejestrowanych osób 

59,4%, w roku ubiegłym 60,2%, na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 147 kobiet.   

Od początku 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

/dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 1853 osoby bezrobotne,  

w tym skierowano do pracy: 

- 381 osób w ramach prac interwencyjnych, 

- 194 osoby  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,  

- 21 osób  w ramach robót publicznych,  

- 31 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego powyżej 50 r. życia,  

- 48 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,  

- 56  osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,  

- 349 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 

- 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na 

ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku, 

- 476 osób na staż,  

- 295  osób na szkolenia zawodowe. 
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Udział osób bezrobotnych korzystających z poszczególnych aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu / dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2020 roku. 

 

 

 

W ciągu roku 2020 r. z ewidencji wyłączono ogółem 5982 osoby (2019 r.-7368, 2018 r.-

8178, 2017 r.- 9740 osób), w stosunku do roku poprzedniego spadek o 1386 osób (23,2%). 

Najwięcej osób wyłączono z powodu: podjęcia pracy – 3850 osób (64,4% ogółu wyłączonych), 

(w tym: pracy niesubsydiowanej - 2768 osoby -  71,9%, pracy subsydiowanej – 1082 osoby –

28,1 %). Duża liczba podejmujących zatrudnienie w 2020 roku to przede wszystkim skuteczne 

działania urzędu w zakresie pozyskiwania ofert pracy oraz znaczna ilość środków finansowych 

przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych. Mimo wielu form wsparcia w 2020 roku liczba 

osób podejmujących pracę w stosunku do roku poprzedniego spadła (o 5,9%), natomiast 

w stosunku do lat 2018 i 2017 spadła odpowiednio  o 16,1% i 28,6%.   

W 2020 roku 448 osób -7,5% ogółu wyłączonych z ewidencji, nie potwierdziło 

gotowości do pracy, dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego – 840 osób – 11,4%, 

rozpoczęło odbywanie  stażu – 511  osób - 6,9%, rozpoczęło szkolenia –  367 osób  – 5%.  

Jeżeli chodzi o osoby wyłączane z ewidencji są wśród nich również te, które odmówiły 

bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 

było ich 111 (1,5% ogółu wyłączonych w roku) osób (ich liczba w stosunku do roku 2018 
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spadła o 28%). Pracodawcy często zwracają uwagę, że osoby bezrobotne, kierowane przez 

urząd do pracy, zgłaszają się na rozmowę o pracę, aby zachować status osoby bezrobotnej, a nie 

są zainteresowane zatrudnieniem.  

Istnieje duża grupa osób bezrobotnych, która dobrowolnie rezygnuje z usług urzędu 

poprzez nie zgłoszenie się na wyznaczoną wizytę u swojego doradcy klienta, pozbawiając się 

możliwości wsparcia. Osoby te nadal pozostają bez pracy i zwiększają stan bezrobocia ukrytego 

(nierejestrowanego). 

 

Realizacja form wsparcia osób bezrobotnych.   

 

W 2020 roku wydatki ogółem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej wyniosły 

81 849 020,11 zł. 

 

Struktura wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w roku 2020. 

 

Lp. Rodzaj zadania Poniesione wydatki 

w zł 

 Wydatki obligatoryjne 9 248 100,88 

1. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych ze składkami ZUS 8 992 312,08 

2. Dodatki aktywizacyjne 231 554,80 

3. Składki na ubezpieczenia społeczne rolników  834,00 

 Aktywne formy wsparcia 16 625 205,84 

4. Prace interwencyjne 1 763 213,47 

5. Roboty publiczne  157 634,98 

6. Staże (stypendia stażowe, badania lekarskie, koszty dojazdu na 

staż) 

3 039 890,81 

7. Szkolenia (stypendia szkoleniowe, badania lekarskie, koszty 

należne instytucjom szkoleniowym, koszty dojazdu na 

szkolenie) 

329 362,89 

8. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  6 900 000,00 

9. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy  

3 324 118,05 

10. Dofinansowanie wynagrodzenia za skierowanego 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia  

419 233,07 
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11. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą 

zależną  

18 084,71 

12. Bon na zasiedlenie 363 932,34 

13. Bon zatrudnieniowy 307 785,52 

 Tarcza antykryzysowa COVID-19 54 252 825,96 

14. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców 

oraz organizacji pozarządowych COV-19 

31 618 084,79 

15. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek 

ZUS dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz 

kościelnej osoby prawnej – COV-19 

14 776 061,17 

16. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej samozatrudnionych – COV-19 

7 648 680,00 

17. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro  

i małych przedsiębiorstw COV-19 

210 000,00 

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  764 923,95 

 Wydatki fakultatywne  957 963,48 

                          Ogółem wydatki 81 849 020,11 

 

Realizacja programów i projektów na rzecz osób bezrobotnych. 

 

W 2020 roku urząd realizował projekty i programy na rzecz osób bezrobotnych 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym projekty pozakonkursowe 

współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:  

✓ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim 

(IV)" realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Z dniem 30.06.2020 r. PUP w Limanowej zakończył realizację projektu „ Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w Powiecie Limanowskim (IV)”. W ramach projektu 

wsparcie uzyskało 647 osób. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących form 

pomocy: 
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Bon na zasiedlenie. 

Od początku realizacji projektu bon na zasiedlenie otrzymały 74 osoby (42 kobiety). 

Maksymalna wysokość bonu wynosiła 6 000,-zł. Na realizację tego zadania poniesiono koszty 

w wysokości 439 365,93 zł. 

 

Staże. 

Ze staży skorzystały 224 osoby. Uczestnikom  i uczestniczkom za czas odbywania stażu 

zostały wypłacone stypendia w łącznej wysokości 1 299 645,60 zł oraz zwrot kosztów 

przejazdu na staż w wysokości 51 566,84 zł.   

 

Szkolenia. 

Od początku realizacji projektu zorganizowano szkolenia grupowe i w trybie 

indywidualnym dla 196 osób, w tym 29 kobiet. W szkoleniach przygotowujących do 

prowadzenia działalności gospodarczej „ABC własnej firmy” wzięły udział 133 osoby. Osoby 

biorące udział w tych szkoleniach nabyły kompetencje. Szkolenia zawodowe zorganizowano 

w następujących specjalnościach: „Kurs dla kandydatów na księgowego - poziom 

podstawowy”, „Kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych wszystkich klas”, „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. 

C1,C1+E,C,C+E”, „Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III”, „Operator koparki 

jednonaczyniowej do 25 ton klasy III oraz operator koparko-ładowarki wszystkie kl. III”, 

„Operator koparko-ładowarek wszystkie typy kl. III”, „Operator spycharki do 110 kW klasa 

trzecia”, „Operator walca drogowego wszystkie klasa II”, "Przygotowujące do egzaminu na 

prawo jazdy kat. C”, „Przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat. E do kat. C”, "Spawacz 

metodą MAG w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi”. W wyniku wyżej 

wymienionych szkoleń 32 osoby uzyskały kwalifikacje. Zawody, w których zorganizowano 

szkolenia są określone jako deficytowe w Barometrze Zawodów dla Powiatu Limanowskiego. 

Instytucje szkol. zostały wyłonione zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień 

Publicznych oraz procedurami obowiązującymi w PUP L - wa. Od początku realizacji projektu 

na realizację zadania szkolenia wydano 234 165,09 zł, w tym: zakup szkoleń - 141 442,- zł; 

stypendia szkoleniowe 83 631,59 zł; badania lekarskie 2 640,-zł; zwrot kosztów przejazdu na 

miejsce szkolenia 6 451,50 zł. 

 

 

 



 

str. 55 

 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Od początku realizacji projektu jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej otrzymało 140 osób, w tym 27 kobiet. W 2019 r. maksymalna kwota dotacji 

wynosiła 19 000 zł, zaś w 2020 r. – 20 000 zł. Na realizację tego zadania wypłacono środki 

w wysokości 2  669 000 zł. 

 

Prace interwencyjne. 

Od początku realizacji projektu zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęły 

83 osoby, w tym 45 kobiet. Pracodawcom wypłacono refundację części wynagrodzenia oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości  431 380,87 zł. 

 

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. 

Pracę w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podjęły 62 osoby, 

w tym 27 kobiet. Maksymalna kwota refundacji w 2019 r. wynosiła 20 000 zł, zaś w 2020 r. – 

22 000 zł. Od początku realizacji projektu na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

poniesiono koszty w wysokości 1 195 855,03 zł. 

Wszystkie uczestniczki i uczestnicy projektu zostali objęci pośrednictwem pracy i w miarę 

potrzeb doradztwem zawodowym. Dla wszystkich został również opracowany Indywidualny 

Plan Działania. 

 

✓ Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

limanowskim (V)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – skierowany 

do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako 

osoby bezrobotne. W 2020 roku wsparciem w ramach projektu objęto 582 osoby.  

Osoby te skorzystały z następujących form wsparcia:  

- staże (240 osób, w tym 180 kobiet – 1 309 860,56 zł), 

- szkolenia (117 osób, w tym 14 kobiet – 102 750,34 zł), 

- prace interwencyjne (74 osoby, w tym 34 kobiety – 363 199,42 zł), 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (152 osoby - 3 040 000 zł ) 

- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (zawarto 40 umów, 44 osoby zatrudnione, 

w tym 17 kobiet – 878 235,48 zł), 

- bon zatrudnieniowy (12 osób, w tym 7 kobiet – 45 970,09 zł), 

- bon na zasiedlenie (52 osoby, w tym 31 kobiet – 311 266,14 zł).  
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Ogółem wydatki wyniosły 6 051 282,03 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) w ramach projektu urząd 

realizował dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (art. 15 zzb) oraz dofinansowanie 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby samozatrudnione (art. 15 zzc), 

całkowity koszt zadania to 1 132 923,32 zł. 

 

✓ Projekt „Aktywizacja osób w  wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy 

w Powiecie Limanowskim (V)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego (RPO WM) – skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, przynależących co 

najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia; osoby 

z niepełnosprawnościami; kobiety; osoby z niskimi kwalifikacjami; osoby długotrwale 

bezrobotne, nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. W roku 2020 wsparciem 

w ramach projektu objęto 267 osób, w tym 151 kobiet. 

Osoby te skorzystały z następujących form wsparcia:  

- staże – 67 osób, w tym 61 kobiet;  

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 42 pracodawców;   

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 71 osób; 

- prace interwencyjne – 67 osób;  

- szkolenia – 41 osób, w tym 17 osób ukończyło szkolenia w toku indywidualnym.  

Wydatki na realizację projektu w ramach wymienionych wyżej form wsparcia wyniosły ogółem 

3 249 844,15 zł. 

W ramach projektu, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Urząd  

realizował dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników. 

Dofinansowanie otrzymało 291 jednoosobowych podmiotów, na zadanie wydatkowano kwotę 

1 605 760,00 zł. 

✓ Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zakończył realizację projektu pn: „Aktywizacja 

osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Limanowskim (V)” 

który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi 
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Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty 

Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM. 

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2019 – 30 czerwiec 2020. 

Projekt skierowano do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej jako osoby bezrobotne przynależących co 

najmniej do jednej z poniższych grup:  

- osób powyżej 50 roku życia; 

- osób z niepełnosprawnościami; 

- kobiet; 

- osób o niskich kwalifikacjach; 

- osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy przez  okres ponad 12 miesięcy 

Projekt zwiększył możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w powiecie limanowskim, poprzez:  

➢ udzielenie pomocy 271 uczestnikom projektu w określeniu własnej ścieżki zawodowej 

oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika 

pracy, 

➢ podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych dla 

32 osób, 

➢ zdobycie, zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez 

organizację staży dla 72 osób, 

➢ refundację kosztów prac interwencyjnych dla 67 osób, 

➢ przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej dla 55 osób, 

➢ refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 43 pracodawców, 

➢ przeprowadzenie szkoleń ABC Przedsiębiorczości dla 52 uczestników otrzymujących środki 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu,  

➢ refundację kosztów dojazdu na staż dla uczestników odbywających staż poza miejscem 

zamieszkania. 

W ramach projektu zorganizowano dla 20 uczestników projektu szkolenie grupowe pn.: 

Magazynier sprzedawca z obsługą programu Comarch Optima do fakturowania oraz jednego 

z programów komputerowych europejskich ECDL. 

Całkowite wydatki projektu w okresie realizacji od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 

wyniosły 2 524 749,31 zł. 
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W roku 2020 Urząd zakończył realizację dwóch projektów konkursowych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM): 

✓ projekt konkursowy pn.: „Aktywna kobieta” – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

kobiet powyżej 30 roku życia, w tym kobiet powyżej 50 roku życia w Powiecie 

Limanowskim”.  

W okresie trwania projektu deklarację uczestnictwa podpisało 117 osób bezrobotnych 

dla których opracowano Indywidualny Plan Działania dostosowany do potrzeb i kwalifikacji 

osoby. 32 osoby zostały skierowane do odbycia stażu i go ukończyły, w ramach prac 

interwencyjnych zatrudniono 23 kobiety, w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy zatrudniono 8 osób, 15 osób zostało zatrudnionych w ramach dofinansowania 

wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia. Koszt 

realizacji projektu w 2020 roku wyniósł 225 680,67 zł. 

✓ projekt konkursowy pn.: „Równe szanse” – Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym osób powyżej 50 roku życia i osób 

z niepełnosprawnościami w Powiecie Limanowskim”.  

W okresie trwania projektu deklarację uczestnictwa w projekcie podpisało 85 osób 

bezrobotnych dla których opracowano Indywidualny Plan Działania dostosowany do potrzeb 

i kwalifikacji uczestnika projektu. W ramach projektu 23 osoby zostały skierowane do odbycia 

stażu i go ukończyły, w ramach prac interwencyjnych  zatrudniono 19 osób, 15 osób 

zatrudniono w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy zatrudniono 8 osób. Koszt realizacji projektu w roku 2020 wyniósł 

186 396,12 zł. 

 

W roku 2020 urząd zakończył realizację Małopolskiego Programu Regionalnego 

„KONSERWATOR” finansowanego ze środków Funduszu Pracy we współpracy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.  

W programie wzięło udział 21 osób bezrobotnych, z których 10 osób znalazło 

zatrudnienie w ramach robót publicznych, 8 osób odbyło staż, 3 osoby zostały zatrudnione 

w ramach prac interwencyjnych. Łączny koszt poniesiony na realizację programu to 

143 100,60 zł, w tym w roku 2020 - 46 147,18 zł. 
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Zestawienie realizowanych przez PUP Projektów w 2020 roku. 

 

Nazwa projektu Liczba osób 

deklarujących 

udział w 

projekcie 

ogółem w 

całym 

projekcie 

Liczba 

osób, które 

wzięły 

udział w 

projekcie 

w 2020 

roku 

Wydatki 

kwalifikowalne 

ogółem w 

całym 

projekcie 

Wydatki 

kwalifikowalne 

poniesione w  

2020 r. 

”Aktywna kobieta”-

Aktywizacja zawodowa 

bezrobotnych kobiet powyżej 

30 roku życia, w tym kobiet 

powyżej 50 r życia w 

Powiecie Limanowskim” 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

117 78 917 841,77 zł 225 680,67 

„Równe szanse”-

Aktywizacja zawodowa osób 

powyżej 30 r życia, w tym 

osób powyżej 50 r życia 

i osób 

z niepełnosprawnościami 

w Powiecie Limanowskim” 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego za lata 2014-

2020. 

85 65 796 512,59 zł 186 396,12 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy 

w Powiecie Limanowskim 

(IV)" realizowany w ramach 

647 35 5 629 040,91 zł 736 550,23 zł 
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Poddziałania 1.1.1 Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

„Aktywizacja osób w wieku 

30 lat i więcej pozostających 

bez pracy w Powiecie 

Limanowskim 

(V)”współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 8 Osi 

Priorytetowej Rynek pracy, 

Działania 8.1 Aktywizacja 

zawodowa – projekty 

Powiatowych Urzędów Pracy 

RPO WM. 

271 1 2 524 749,31 zł 161 948,46 zł 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy 

w powiecie limanowskim 

(V)" realizowanego 

w ramach Poddziałania 1.1.1 

Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. 

582 (osoby 

bezrobotne) i 

219 (COVID) 

582 (osoby 

bezrobotne) 

219 

(COVID) 

6 233 671,31 zł 

w tym COVID: 

1 132 923,32 zł 

6 233 671,31 zł 

w tym COVID: 

1 132 923,32 zł 

„Aktywizacja osób w wieku 

30 lat i więcej pozostających 

bez pracy w powiecie 

limanowskim (VI)” 

współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 8 Osi 

Priorytetowej Rynek pracy, 

Działania 8.1 Aktywizacja 

zawodowa – projekty 

Powiatowych Urzędów Pracy 

RPO WM. 

267 (osoby 

bezrobotne) 

291 (COVID) 

267 (osoby 

bezrobotne 

291 

(COVID) 

4 294 001,03 zł 

w tym COVID: 

1 605 760,- zł 

4 294 001,03 zł 

w tym COVID: 

1 605 760,- zł 
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Małopolski Program 

Regionalny 

„KONSERWATOR”. 

21 5 143 100,60 zł 46 147,18 zł 

Ogółem  1033 osoby 

bezrobotne 

20 538 917,52 11 884 395,00 

 

Programy realizowane w 2020 roku z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 

W 2020 r. PUP w Limanowej pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych: 

 

- „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek 

pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych”; w ramach programu 

w 2020 roku wsparciem objęto ogółem 98 osób, w tym: 27 osób otrzymało jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, 11 osób podjęło pracę  w ramach wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 25 osób, 13 

osób skierowano do odbycia stażu, 22 osoby odbyły szkolenie. Łączna kwota realizacji 

programu wyniosła 912 078,70 zł. 

 

- „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”; w ramach 

programu wsparciem w 2020 roku objęto ogółem 174 osoby, w tym: 33 osoby otrzymały 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy prace podjęło 20 osób, 58 osób skierowano na prace 

interwencyjne, staż odbyły 33 osoby, 30 osób skierowano do odbycia szkolenia. Łączna kwota 

realizacji tego programu wyniosła 1 370 419,48 zł.  

 

- „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”; 

w ramach programu w 2020 roku wsparciem objęto 211 osób, w tym: jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 34 osoby, 21 osób podjęło pracę w ramach 

refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach prac interwencyjnych 

zatrudniono 66 osób, 53 osoby odbyły staż, 10 osób otrzymało wsparcie w formie bonu 

zatrudnieniowego, do odbycia szkolenia skierowano 27 osób. Łączna kwota realizacji tego 

programu wyniosła 1 435 583,04 zł.  
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- „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2020 roku 

miały miejsce klęski żywiołowe”; w ramach tego projektu wsparciem objęto 5 osób, które 

zostały zatrudnione w ramach robót publicznych. Kwota realizacji programu to 31 257,54 zł.  

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach środków PFRON. 

 

Urząd realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rada  Powiatu  Limanowskiego  

uchwałą Nr XII/145/20 z dnia 15 maja 2020 r. przeznaczyła środki w wysokości 31 700 zł na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, w ramach tych środków w 2020 roku 

sfinansowano staż dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).  

 

KFS to instrument rynku pracy utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą 

o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego istotą jest 

wsparcie z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.   

W 2020 r. urząd pozyskał środki w kwocie 768 000,00 zł, w tym w ramach limitu 

podstawowego 618 000,00 zł, a w ramach rezerwy 150 000,00 zł. Łącznie do urzędu wpłynęło 

138 wniosków, z czego 114 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Największą grupę 

pracodawców, którzy otrzymali wsparcie, stanowili pracodawcy zaliczani do kategorii mikro 

przedsiębiorców – 69 pracodawców, wsparciem objęto 306 osób. Podpisano i zrealizowano 

108 umów w sprawie dofinasowania kosztów kształcenia ustawicznego na łączną kwotę 

757 920,60 zł, z tego 92 umowy w ramach limitu podstawowego, 16 umów ze środków rezerwy 

KFS. 

Najwięcej osób skorzystało z dofinasowania kształcenia ustawicznego realizowanego 

w formie kursów. Kursy te dotyczyły głownie: sprzedaży, marketingu, public relations, handlu 

nieruchomościami, techniki i handlu artykułami technicznymi (w tym mechanika, metalurgia, 

energetyka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów), 

opieki zdrowotnej, usług fryzjerskich i kosmetycznych, usług transportowych (w tym kurs na 

prawo jazdy). 
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Tarcza antykryzysowa COVID-19. 

 

Tarcza antykryzysowa to szereg form wsparcia dla przedsiębiorców wprowadzanych 

w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, celem wsparcia gospodarki, przedsiębiorstw 

i osób zatrudnionych podczas trwania pandemii. Opiera się na pięciu filarach: 

✓ ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,  

✓ finansowaniu przedsiębiorców,  

✓ ochronie zdrowia,  

✓ wzmocnieniu systemu finansowego,  

✓ inwestycjach publicznych.  

 

Od 2020 roku w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorząd powiatu za pośrednictwem 

Powiatowego Urzędu Pracy realizował następujące instrumenty wsparcia: 

✓ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorstw (art.15 zzb), 

✓ dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (at.15 zzc), 

✓ niskooprocentowana jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców (art.15 zzd), 

✓ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych 

(art.15 zze), 

✓ dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro 

przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (aty.15 zze). 
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Wsparcie udzielone w ramach tarczy antykryzysowej, wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.  

 

 

 

 

Formy wsparcia 

Liczba 

wszystkich 

wniosków, 

które 

wpłynęły 

do urzędu 

Liczba 

przedsiębiorstw, 

którym 

udzielono 

wsparcia 

Liczba 

zatrudnionych 

pracowników 

objętych 

wsparciem 

Kwota 

udzielonego 

wsparcia w zł wg 

stanu na 

31.12.2020 r. (po 

uwzględnieniu 

zwrotów) 

Art. 15 zzb -

dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń 

pracowników. 

 

835 

 

687 

 

3 512 

 

14 659 020,58 

Art.15 zzc - 

dofinansowania części 

kosztów prowadzenia 

działalności 

gospodarczej. 

 

1514 

 

1 364 

 

x 

 

7 648 680,00 

Art.15 zzd -  

jednorazowa pożyczka 

na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia 

działalności 

gospodarczej dla 

mikroprzedsiębiorców  

i org. Pozarządowych. 

 

6664 

 

6 338 

 

x 

31 618 084,79 

Art.15 zze - 

dofinansowanie części 

kosztów  wynagrodzeń 

pracowników dla 

organizacji 

pozarządowych. 

 

12 

 

9 

 

40 

 

117 040,59 

Art.15 zee -  

dotacje na pokrycie 

bieżących kosztów 

prowadzenia 

 

97 

 

42 

 

x 

 

210 000,00 



 

str. 65 

 

działalności 

gospodarczej mikro 

przedsiębiorcy i małego 

przedsiębiorcy 

określonych branż. 

Ogółem 9122 8440 3552 54 252 825,96 

 

Do końca 2020 roku Starosta Limanowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 

Pracy w Limanowej objął wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej 8 440 przedsiębiorstw.  
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INFORMACJA O STANIE NIERUCHOMOŚCI POWIATU 

  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce 

nieruchomościami powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. 

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Nieruchomości wchodzące w skład 

powiatowego zasobu mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą 

być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, 

w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane 

ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek. 

 

Powiat Limanowski posiada w zasobie nieruchomości, które są rozdysponowane  

w następujący sposób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.): 

 

Nieruchomości stanowiące własność powiatu. 

 

Nr działki:   4/2    Pow. działki w ha:  0,9626      

Położenie: Limanowa - obręb ew. 7 ul. J. Marka 9 

 

 

 

Opis:  Zabudowania administracyjne Starostwa Powiatowego – na nieruchomości tej znajduje 

się siedziba starostwa, budynek administracyjno - usługowy, parking oraz lokale oddane 

w najem 12 podmiotom oraz w dzierżawę 2 podmiotom. 

Zmiany w 2020 r.: Zawarcie umowy dzierżawy na 3 lata pod ogródek gastronomiczny - 40 m² 
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Nr działki: 51/11 Pow. działki w ha:1,2366  

Położenie: Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 37 

 

 

 

Opis:  Nieruchomość zabudowana budynkiem krytej pływalni wraz z parkingiem. W budynku 

znajdują się lokale oddane w najem 6 podmiotom.  Część działki o powierzchni ok 13 arów 

oddana w użyczenie na rzecz miasta Limanowa na realizację celu publicznego pn. 

„Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Jabłoneckiego wraz z kompleksem parku miejskiego 

w Limanowej”. 

Zmiany w 2020 r.: Część działki o pow. 6 m2 Zarząd Powiatu użyczył LGD z przeznaczeniem 

na urządzenia infrastruktury rowerowej.  Rozwiązanie 2 umów najmu. Zawarcie 1 umowy 

najmu. 

 

Nr działki: 545/3 Pow. działki w ha: 0,0282  

Położenie: Limanowa ul. M. B. Bolesnej 8 

 

 

 

Opis:  Nieruchomość oddana w najem odpłatnie 5 prywatnym podmiotom. 

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian 
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Nr działki: 534 Pow. działki w ha:  0,0134  

Położenie: Limanowa - ul. M. B. Bolesnej 16 

 

 

 

Opis: Nieruchomość oddana w użyczenie Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru 

Budowlanego i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian 

 

Nr działki: udział ¼ części  działki nr 391/4 Pow. działki w ha:  0,1576  

Położenie: Limanowa ul. M. B. Bolesnej 87 

 

 

 

Opis:  Oddane w części w użyczenie Powiatowemu Urzędowi Pracy z przeznaczeniem na 

przechowywanie dokumentacji.  

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian 
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Nr działki: ½ cz. dz. nr 97/5 Pow. działki w ha:  1,9349  

Położenie: Limanowa ul. Reymonta 3 

 

 

 

Opis:  Nieruchomość nierozdysponowana, planowane przekazanie Miastu Limanowa  

w związku z Porozumieniem Trójstronnym dot. Biblioteki przy ul. Witosa 5.  

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian 

 

Nr działki: 1/5 części dz. nr 414 Pow. działki w ha:  0,4796  

Położenie: Limanowa, ul. Witosa 5 

 

 

 

Opis:  1/5 części nieruchomości w której znajdowała się Filia Biblioteki Wojewódzkiej nabyta 

od Województwa Małopolskiego, planowane przekazanie w trwały zarząd ZS nr 

1 w Limanowej. 

Zmiany w 2020 r.: Wykonując uchwałę Rady Powiatu z dnia 15 listopada 2019 r., Zarząd 

Powiatu podpisał umowę darowizny 16 grudnia 2020 r., którą Powiat Limanowski nabył od 

Województwa Małopolskiego udziałem 1/5 części prawa własności dz. 414 z przeznaczeniem 

na cele edukacyjne (w ramach trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Miastem 

Limanowa, Powiatem Limanowski i Województwem Małopolskim w dniu 30 września 

2019 r.).  
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Nr działki: 111/4, 111/8, 111/9, 111/11 Pow. działki w ha:  0,5434 

Położenie: Gmina Niedźwiedź – Poręba Wielka 

 

 

 

Opis:  Budynek tzw. Centrum Rekreacji i Balneologii, administrowany przez Wydział Obsługi 

Obiektów Rekreacyjno – Sportowych. Przed pandemią część basenowa wykorzystywana 

odpłatnie przez pensjonariuszy Domu Wczasów Dziecięcych. 

Zmiany w 2020 r.: Wykonując uchwałę Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2019 r., Zarząd 

Powiatu podejmował działania w kierunku wydzierżawienia nieruchomości. W ostatnich 

rokowaniach na dzierżawę przystąpił do negocjacji jeden oferent. Negocjacje te  trwały do 

18 listopada 2020 r. i ostatecznie zostały zakończone z powodu rezygnacji oferenta. Główne 

przyczyny, jakie wskazał, to duże ryzyko prowadzenia działalności hotelarskiej i basenowej 

w czasie, gdy takie obiekty podlegają ograniczeniom z powodu pandemii oraz brak 

potwierdzenia możliwości kredytowania budowy części pobytowej przez banki, z którymi 

prowadził rozmowy. Rada Powiatu Limanowskiego 18 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę nr 

XV/163/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Porębie 

Wielkiej oraz ustanowienie służebności przechodu i przejazdu. Uchwała ta nie wyklucza 

możliwości podejmowania działań zmierzających do wydzierżawienia przedmiotowej 

nieruchomości.  
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Nr działki: 1272/6 Pow. działki w ha:  0,0064 

Położenie:   Dobra 364 

 

 

 

Opis:  Grunt pozyskany na poszerzenie nieruchomości wykorzystywanej przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dobrej. 

Zmiany w 2020 r.: Realizując uchwałę Rady Powiatu z dnia 14 czerwca 2019 r., Zarząd 

Powiatu doprowadził do podpisania aktu notarialnego zawartego w dniu 7 lipca 2020 r.  

w sprawie umowy zamiany. Powiat Limanowski nabył na własność od Gminy Dobra 

nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna  nr 1272/6 o powierzchni 0,0064 ha 

położoną w Dobrej, przylegającą bezpośrednio do obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Dobrej, w zamian Powiat Limanowski przekazał Gminie Dobra 

nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1272/10 o powierzchni 0,0887 ha 

położoną w Dobrej, na cele związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie przestrzeni 

dla rozwoju społeczno – gospodarczego w miejscowości Dobra”. 

 

Nr działki: 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/11, 16/21,  17/4, 17/7 Pow. działki w ha:  6,2831 

Położenie:   Limanowa, ul. Józefa Piłsudskiego 61 
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Opis: Nieodpłatne prawo użytkowania - Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego 

w Limanowej  

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

Nr działki: 233/2, 233/3, 232/5 Pow. działki w ha:  0,76 

Położenie:   Gmina Jodłownik, miejscowość Szczyrzyc 

 

 

 

Opis:  Nieodpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Zespołowi Szkół w Szczyrzycu 

do dnia 31 grudnia 2021 r.   

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

Nr działki 288 Pow. działki w ha:  0,2173 

Położenie:   Limanowa, obręb 3, ul. Kamienna 
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Opis: Grunt oddany w dzierżawę do 31 sierpnia 2024 r. kołu łowieckiemu w ramach 

wykorzystania jako strzelnica. 

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

Nr działki 4263/4 Pow. działki w ha:  0,0487 

Położenie:   Mszana Dolna, obr. Gronoszowa 

 

 

 

Opis:  Nieruchomość obok szkoły ZSP, dzierżawa osobom fizycznym do 31 maja 2022 r. 

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

Nr działki udział 2/12 cz. dz. 4148/3  Pow. działki w ha:  0,1663 

Położenie:   Mszana Dolna, obr. Gronoszowa 
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Opis:  Udział 2/12  w drodze dojazdowej wzdłuż terenów ZSP w Mszanie Dolnej. 

Zmiany w 2020 r.: Brak zmian w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

Powiat Limanowski otrzymał w użyczenie budynek tzw. „Buzodrom” o powierzchni 

użytkowej 187,35 m2, posadowiony na płycie rynku o numerze porządkowym Rynek 

25 w Limanowej - działka ewidencyjna nr 438/1, której właścicielem jest Miasto Limanowa. 

W budynku znajduje się Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej oraz pomieszczenie 

wynajmowane jednemu podmiotowi. 

 

Nieruchomości stanowiące własność powiatu oddane w trwały zarząd na rzecz 

powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:  

 

Lp. Nr działki Pow. w 

ha  

Położenie  Jednostka organizacyjna 

1. 
57, 58/2 i 61/2 2,9836 Limanowa  

obręb ew. 7 

Zespół Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących  w Limanowej 

2. 
69 i 60/1 2,0258 Limanowa 

obręb ew. 5 

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 

3. 
553 i 563 

4/5 cz. dz. nr 414 

1,9351 

0,4796 

Limanowa 

obręb ew. 3 

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej 

4. 963/2, 976/4 1,9100 Tymbark Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 
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5. 

9979/8, 9979/5, 

5937/3, 5936/3 

2,2384 

0,5853 

Mszana Dolna Zespół Szkół Techniczno – 

Informatycznych w Mszanie Dolnej Filia 

Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej 

6. 
4261, 4263/5, 

4257/8, 

1,8414 Mszana Dolna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mszanie Dolnej 

7. 
481/1 i 481/2 0,4457 Limanowa 

obręb ew. 3 

Dom Pomocy Społecznej  w Limanowej 

8. 
5897/5 0,2497 Mszana Dolna Dom Pomocy Społecznej  w Mszanie 

Dolnej 

9. 
217/1 i 217/2 1,4001 Limanowa 

obręb ew. 7 

Powiatowy Zarząd Dróg  w Limanowej 

(Baza ul. Żwirki i Wigury) 

10. 
90/6, 111/7, i  90/7 1,09 Poręba Wielka Dom Wczasów Dziecięcych  w Porębie 

Wielkiej 

11. 
1272/11 0,8102 Dobra Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Dobrej 

12. 
232/2, 258/5, 

258/6 i 258/3 

1,5552 Szczyrzyc Dom Pomocy Społecznej  w Szczyrzycu 

 

Publiczne drogi powiatowe będące w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg 

w Limanowej znajdują się na 1526 działkach o łącznej powierzchni ok. 364 ha. Należy 

podkreślić, że sukcesywnie prowadzone są postępowania regulujące stan prawny 

nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w trybie art. 60 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości 

te są przekazywane danej jednostce w trwały zarząd. W 2020 roku Powiat Limanowski nabył 

na własność: 

− w trybie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody 

Małopolskiego - 4 działki ewidencyjne, 

− w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami - 74 działki ewidencyjne, 

− w trybie art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody 

Małopolskiego – 28 działek ewidencyjnych. 
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Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Powiatu Limanowskiego. 

 

Tzw. Strefa Aktywności Gospodarczej – działki przeznaczone do sprzedaży. Dz. ew. nr 

380/15 o pow. 1,1976 ha,  dz. ew. nr 380/53 o pow. 1,2731 ha, dz. ew. nr 380/62 o pow. 0,2255 

ha, dz. ew. nr 380/66 o pow. 0,8054 ha.  

 

 

 

Zmiany w 2020 r.:  

W celu realizacji uchwały Rady Powiatu Limanowskiego  w sprawie zbycia działek na SAG 

oraz w celu racjonalnego ich rozdysponowania, Zarząd Powiatu podjął działania dotyczące 

dokonania geodezyjnych podziałów przedmiotowych nieruchomości. 

Dz. ew. nr 380/64 o pow. 0,7654 ha - działka zabudowana, m.in. budynkiem 

„Inkubatora Przedsiębiorczości” wyremontowanym w ramach projektu „Rewitalizacja terenu 

po Bazie Paliw w Limanowej – Sowlinach”, współfinansowanego w ramach ZPORR. 

Pomieszczenia w budynku są na bieżąco wynajmowane podmiotom prywatnym, części działki 

są wydzierżawiane odpłatnie podmiotom prywatnym. 
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Zmiany w 2020 r.:  

Rada Powiatu Limanowskiego Uchwałą XII/144/20 wyraziła zgodę na zawarcie 

kolejnych umów najmu 5 podmiotom gospodarczym. Zarząd Powiatu uchwałę wykonał. 

 

Dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w 2020 r. 

W 2020 r. należne dochody z gospodarki nieruchomościami powiatu wyniosły: 

− trwały zarząd – 21 375,30 zł; 

− najem, dzierżawa – 890 262,57 zł; 

− sprzedaż – nie dokonywano sprzedaży; 

Razem: 944 089,60 zł. 

W 2020 r. wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu wyniosły: 

472 540,70 zł. 

 

Porównanie z rokiem poprzednim. 

 

 

Dochody w 2020 roku uzyskano na niższym poziomie o 4 % w stosunku do 2019 r. 

Wydatki w 2020 roku poniesiono na niższym poziomie o 7 % w stosunku do 2019 r. 
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Wpływ epidemii COVID 19 na gospodarkę nieruchomościami Powiatu Limanowskiego 

w 2020 r. 

  

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarczy antykryzysowej) Rada Powiatu 

Limanowskiego podjęła uchwałę z dnia 15.05.2020 w sprawie zasad udzielania ulg 

dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

Powiatowi Limanowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym.  

Realizując wyżej wymienione przepisy Zarząd Powiatu dokonał w 2020 r. umorzeń 

czynszów najmu bądź dzierżawy na kwotę: 117 542,24 zł. Ulgi te miały wpływ na spadek 

dochodów względem 2019 r. 
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SPÓŁKA GORCZAŃSKIE WODY TERMALNE  SP. Z O.O. 

 

Na spotkaniu Wspólników Spółki GWT sp. z o.o., jakie odbyło się w dniu 16 lipca 

2020 r., przedstawione zostały informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań, których 

celem było sprzedaż udziałów Spółki  inwestorom zewnętrznym. 

Postępowanie prowadzone było przez Powiat Limanowski na podstawie ustaleń 

zapadłych na Spotkaniu Wspólników Spółki w dniu 2 kwietnia 2019 r.  

W przeprowadzonym postępowaniu umowy o zachowaniu poufności zostały podpisane przez: 

1. JMDG Juszczakiewicz Maciej Doradztwo Gospodarcze – umowa z dnia 10.09.2019 r. 

2. Marian Hreśka, Dawid Gaweł – umowa z dnia 05.08.2019 r. 

3. Tomasz Studziński Kancelaria Adwokacka - umowa z dnia 4.11.2019 r. 

4. Biuro Prawne Forum Nowych Możliwości – 02.12.2019 r. (podpisanie klauzuli poufności) 

5. Szymon Łukaszczyk Tatra Invest s. c. - umowa z dnia 27.12.2019 r.  

Ww. podmioty nie złożyły ofert. 

Zainteresowani, którzy nie podpisali umowy o zachowaniu poufności: 

MS Autosport Sp. z o. o. , Monolit Group Sp. z o. o. – konsorcjum. Dnia 3.02.2020 r. wpłynęła 

informacja mailowa od p. Sebastiana Kusik, że partner MS Autosport Sp. z o. o. wycofuje się 

z konsorcjum, natomiast Monolit Group jest nadal zainteresowany przystąpieniem do 

negocjacji.  

Zaproszenie do negocjacji zostało ogłoszone 3 krotnie w dniach: 25.06.2019 r., 

12.11.2019 r., 31.12.2019 r. Wszystkie działania, każdorazowo konsultowane były ze 

wszystkimi Wspólnikami. W toku przedmiotowej procedury Powiat Limanowski udzielał także 

odpowiedzi na zgłoszone przez zainteresowanych pytania, przy odpowiednim udziale Zarządu 

Spółki.  

Niezależnie od powyższego, w dniu 16.07.2020r. do Starostwa Powiatowego 

w Limanowej, w formie elektronicznej, wpłynęło pismo od Monolit Group Sp. z o. o. w którym 

w/w Spółka zadeklarowała powrót do negocjacji w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce 

GWT oraz przesłała podpisaną umowę poufności z dnia 13.07.2020 r. Powiat Limanowski 

w tym czasie nie prowadził żadnej procedury w tym przedmiocie. Ostatecznie 

w ww. postępowaniu żaden z inwestorów nie podjął decyzji o przystąpieniu do negocjacji 

celem nabycia udziałów, mimo nie określenia w procedurze ceny wywoławczej dla nabycia 

udziałów. Kwestie problematyczne dotyczące nieruchomości stanowiących majątek spółki, 
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a mogące stanowić w ocenie inwestorów przeszkodę w realizacji inwestycji z ich 

wykorzystaniem przedstawiają się następująco:  

1) W zakresie obsługi komunikacyjnej: 

Nie ma informacji o możliwości oraz warunkach lokalizacji innego niż istniejący zjazd 

istotny dla komunikacji planowanej inwestycji w rozmiarach o jakich mówiło się oficjalnie 

od powstania spółki, a wydanych przez zarządcę drogi. Droga w MPZP występuje jako kDZ 

(zbiorcza), co może stanowić utrudnienie w zakresie lokalizacji zjazdów lub skrzyżowań do 

obsługi inwestycji.  

2) W zakresie ochrony konserwatorskiej i ochrony środowiskowej: 

Działki nr 55/2. 178/2 i 55/5 leżą w strefie ochrony widokowej B-„ke” obiektów i zespołów 

zabytkowych (parku podworskiego) zatem zagospodarowanie terenu jak i rozwiązania 

projektowe winny uzyskać opinię właściwego miejscowo Urzędu Ochrony Zabytków. 

Inwestycja będzie wymagała wykonania szeregu operatów przyrodniczych oceniających 

wpływ inwestycji  środowisko. Ponadto konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, 

w której może zostać nałożona konieczność sporządzenia raportu środowiskowego. 

3) Dysfunkcja związana z przebiegiem drogi dojazdowej 6.2.kdd w mpzp: 

Droga ta rozdziela działkę 194 od działki 55/2, co znacząco wpływa na dysfunkcję całego 

założenia inwestycyjnego w skali jaka zakładana była od początku istnienia spółki. 

W terenie znajduje się droga asfaltowa o szerokości ~ 4m wykonana bez zgody zarządcy. 

Droga ta stanowi dojazd do posesji sąsiednich oraz zabudowań. Droga nie posiada 

warunków nawet dla ruchu jednokierunkowego. Istnieje możliwość  wykreślenia z planu 

miejscowego zapisów w zakresie drogi 6.2 KDD pomiędzy działką 194 a 55/2. Procedurę tą 

komplikuje konieczność zmiany dokumentów planistycznych pod kątem przebiegu 

ww. drogi. 

4) Dysfunkcja związana z kształtem działek: 

Działki nadające się pod zabudowę basenową w uproszczeniu składają się 

z 2 przenikających się prostokątów z wąskim połączeniem. Nie da się w tym przypadku 

zastosować podstawowej typologii obiektu basenowego, co może wpłynąć na gorszą 

funkcjonalność przedsięwzięcia, które w swoim założeniu ma być rentowne. 

5) Możliwość wykorzystania wody geotermalnej z odwiertu ig-1: 

Na terenie nieruchomości stanowiących własność Spółki znajduje się odwiert wody 

geotermalnej Poręba Wielka IG-1 - III depresja. Temperatura wypływu wody termalnej 

wynosi 42 ° C. Temperatura tej wody nie należy do wysokich. Przedmiotowy odwiert 

klasyfikuje się w dolnych parametrach temperaturowych źródła ciepła. W praktyce oznacza 
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to konieczność ograniczenia basenów zewnętrznych całorocznych do minimum, chyba że 

zastosowano by system podgrzewania wody, co znacząco wpływa na koszt realizacji 

i obsługi inwestycji.   

6) Zapotrzebowanie miejsc postojowych dla obiektu: 

Biorąc pod uwagę możliwość zrealizowania rentownej inwestycji  w formie aquaparku 

w skali planowanej od początku istnienia spółki, należy zapewnić odpowiednie pokrycie 

w miejscach postojowych dla jej prawidłowej obsługi. Warunek ten jest nie do spełnienia na 

działkach stanowiących majątek spółki, ze względu na  wymaganą powierzchnię 

biologicznie czynną oraz ograniczoną powierzchnię terenu. Trzeba się liczyć z dysfunkcją 

parkingu zlokalizowanego w oddaleniu od wejścia na teren obiektu, a ewentualne 

wykorzystanie innych terenów pod parkingi w sąsiedztwie nieruchomości na jakich miałaby 

być realizowana inwestycja może się wiązać  z oporem społecznym i nie dojść do skutku. 

7) Konieczność dokonania stosownych zmian w planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niedźwiedź mających m.in. na celu:  

likwidację drogi dojazdowej 6.2.KDD w celu uzyskania foremnego kształtu działki, 

wprowadzenie zapisu dla wszystkich obszarów z Planu Miejscowego (UZ/UT, UZ/UT1, 

UZ/UT2) o możliwości lokalizacji miejsc postojowych poza obszarem działek Spółki, 

zmianę zapisu dotyczącego powierzchni biologicznie czynnej na terenie UZ/UT2, zmianę 

zapisów planu w zakresie wykreślenia minimalnego wskaźnika powierzchni zabudowy. 

Powiat Limanowski wystosował w tym zakresie do Wójta Gminy Niedźwiedź szczegółowy 

wniosek o dokonanie zmian w powyższym zakresie ( pismo w załączeniu).  

8) W zakresie obostrzeń związanych realizacją celu publicznego na działkach 

stanowiących własność spółki:  

Nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 55/2 i 178/2 na podstawie umowy 

sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. A Numer 6502/2009 z dnia 27 sierpnia 

2009 r., przekazana została przez Skarb Państwa - Starostę Limanowskiego w drodze 

darowizny na rzecz spółki z przeznaczeniem na realizację celu publicznego w zakresie  

budowy i utrzymania publicznych obiektów sportowych i w zakresie poszukiwania, 

rozpoznawania, wydobywania i składowania kopalin stanowiących własność Skarbu 

Państwa. W przypadku niewykorzystania na wskazany cel lub jego zmiany darowizna 

podlega odwołaniu . Z kolei 4 listopada 2016 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 7826/2016 

Skarb Państwa darował spółce nieruchomość składającą się z działek ewid. nr. 55/5 oraz 194 

również na cel publiczny opisany wyżej lecz z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

niewykorzystania nieruchomości do dnia 31 grudnia 2021 r. na wskazany cel lub jego 
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zmiany darowizna podlega odwołaniu. Darowizny te zostały wykonane na podstawie 

stosownych zarządzeń Wojewody Małopolskiego nr 178/08 oraz 417/15. Racjonalne 

i najpełniejsze wykorzystanie potencjału darowanych nieruchomości wskazuje na zasadność 

wykorzystania ich i zagospodarowania jako jednej integralnej całości. W związku 

z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych inwestorów w trakcie postępowania 

mającego na celu zbycie udziałów w spółce, zwrócono się do wojewody Małopolskiego 

z prośbą o ich wyjaśnienie, głównie w zakresie  możliwości komercyjnego wykorzystania 

nieruchomości darowanych spółce. Wojewoda w udzielonej odpowiedzi wskazał wyraźnie 

na konieczność zachowania istoty darowizny - tj. realizacji celu publicznego wskazując, 

iż wybudowanie innych obiektów o charakterze komercyjnym w ramach jednego zwartego 

kompleksu jest możliwe pod warunkiem, że planowane obiekty komercyjne będą pełniły 

funkcję towarzyszącą realizowanemu celowi darowizny w zakresie umożlwiającym 

prawidłowe korzystanie z publicznych obiektów sportowych jakie są planowane na 

darowanej nieruchomości. Stąd też możliwe będzie wprowadzenie usług komercyjnych 

w taki sposób, aby stanowiły one proporcjonalne uzupełnienie oferty obiektu 

sportowego który powinien zostać nadrzędnym i centralnym punktem inwestycji 

i zagospodarowania tego terenu. Wojewoda podkreślił, że ze względu na możliwość 

zmiany struktury własnościowej GWT z podmiotów publicznych na prywatne, cel 

darowizny musi pozostać celem publicznym, tak aby w przyszłości nie doszło do naruszenia 

przepisu art. 13 ust 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. 

Taka interpretacja Wojewody budziła zbyt wiele wątpliwości potencjalnych inwestorów 

pod kątem rentowności  planowanego przedsięwzięcia. 

Reasumując powyższe, w zakresie nieruchomości posiadanych przez spółkę 

w aspekcie inwestycyjnym stwierdzono: 

1. Nieforemność działek przeznaczonych pod realizację rentowego zamierzenia 

inwestycyjnego z wykorzystaniem złóż wody geotermalnej; 

2. Niewysoki parametr temperaturowy wody geotermalnej; 

3. Istnienie deficytu powierzchni pod miejsca postojowe dla prawidłowej obsługi inwestycji; 

4. Realizację inwestycji we właściwej skali dla tego typu przedsięwzięcia wymaga szeregu 

zmian zapisów w dokumentach planistycznych; 

5. Realizację inwestycji wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków jak zmiana MPZP, 

uzgodnienia komunikacji z zarządcą, uzgodnienia z Gorczańskim Parkiem Narodowym, 

Urzędem Ochrony Zabytków, decyzji środowiskowej, operatów środowiskowych itp.; 
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6. Realizacja inwestycji jest obarczona obowiązkiem realizacji celu publicznego 

zastrzeżonego przez Wojewodę w ramach dokonanych darowizn gruntów na rzecz spółki.  

Ze względu na powyższe, żaden z pierwotnie zainteresowanych nabyciem udziałów spółki 

podmiot, nie zdecydował się ostatecznie przystąpić do negocjacji. Mając na uwadze obecną 

sytuację Starosta Limanowski, podjął konsultacje w przedmiocie możliwych dalszych toków 

postępowania z nieruchomościami darowanymi przez Skarb Państwa Spółce. Sytuacja obecna 

wymaga podjęcia zdecydowanych decyzji przez wszystkich Wspólników i określenia, czy 

zastrzeżony w darowiznach cel publiczny, w ogóle jest możliwy przez Spółkę do zrealizowania. 

Wielokrotne, nieudane próby podjęcia współpracy z inwestorem prywatnym (także w modelu 

PPP) pozwalają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż inwestorzy tacy nie są 

zainteresowani ani podjęciem się wspólnej z samorządem realizacji inwestycji, ani też 

nabyciem udziałów w spółce. Spółka zatem musiałaby realizować cel publiczny samodzielnie. 

W tym celu konieczne  stało się przede wszystkim dokapitalizowanie spółki ze względu na 

braki finansowe i bieżące koszty utrzymania (m.in. koszty utrzymania zakładu Górniczego 

i sygnalizowaną przez Prezesa spółki oraz Kierownika zakładu górniczego konieczność 

remontu głowicy). Zarząd Spółki poinformował wspólników o szacowanym koszcie remontu 

głowicy w wysokości ok. 27 000 zł .  

Ponadto zachodziła konieczność ostatecznego uregulowania kwestii organów 

spółki. W październiku 2019 r. dokonano szeregu zmian w organach spółki – nastąpiły zmiany 

w składzie rady nadzorczej oraz oddelegowano Przewodniczącą Rady Nadzorczej do pełnienia 

funkcji Prezesa, po rezygnacji osoby która dotychczas pełniła tą funkcję. W przedmiotowej 

sytuacji koniecznym było zapewnienie należytej reprezentacji spółce. Dopiero w dniu 

27 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. 

jednogłośnie podjęła uchwałę o zakończeniu oddelegowania Pani Ewy Przybyło do pełnienia 

funkcji prezesa zarządu Spółki GWT. Zgodnie z §16a ust. 2 pkt 9 umowy spółki Gorczańskie 

Wody Termalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po zmianach wprowadzonych na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 12 grudnia 2017 r. do kompetencji Rady 

Nadzorczej należy: „delegowanie członka bądź członków Rady Nadzorczej do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności 

z powodu zawieszenia w czynnościach lub z innej przyczyny”. W tym samym dniu tj. 27 

sierpnia 2020 r. – w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza wybrała jednogłośnie Pana Marka 

Gąstała na funkcję prezesa zarządu Spółki Gorczańskie Wody Termalne Spółka z o.o. Nowy 

Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne sp. z o.o. w 2021 r. zwróci się do Starosty 

Limanowskiego jako organu właściwego w sprawach gospodarowania mieniem Skarbu 
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Państwa o podjęcie niezbędnych czynności celem przedłużenia terminu realizacji celu 

publicznego na działkach jakie Spółka otrzymała od Skarbu Państwa w drodze darowizny. 

30 grudnia 2020 r. Powiat Limanowski, dzięki decyzji Rady Powiatu Limanowskiego,  

dokapitalizował Spółkę w kwocie 40 000 zł.  Był to wynik ustaleń zapadłych na Zgromadzeniu 

Wspólników jakie miało miejsce w Porębie Wielkiej w dniu 27.11.2020 r. Zgodnie z wolą 

Wspólników – po wykonaniu remontu głowicy i dokapitalizowaniu Spółki przez wszystkich 

udziałowców, w 2021 r. zostanie podjęta kolejna próba sprzedaży udziałów Spółki inwestorowi 

zewnętrznemu. Niezbędny remont głowicy zostanie zrealizowany gdy warunki atmosferyczne 

na to pozwolą. W 2021 r. oczekuję się także na sformalizowanie dalszych dokapitalizowań od 

pozostałych (poza Powiatem Limanowskim) Wspólników, a środki w ten sposób uzyskane 

pozwolą na bieżącą realizację zobowiązań Spółki. 

Wydłużenie terminu realizacji celu publicznego na działkach, jakie Spółka otrzymała 

od Skarbu Państwa w drodze darowizny, jest niezbędne z uwagi na fakt planowanej próby 

sprzedaży udziałów, która jak należy się spodziewać przy uwzględnieniu obecnej – ciężkiej - 

sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19 będzie niezwykle trudna. Zwrócić 

należy uwagę na fakt, iż wszelkie inwestycje, bądź też inicjatywy gospodarcze w tym trudnym 

dla wszystkich – zwłaszcza przedsiębiorców – okresie doznają szczególnych obostrzeń i są 

przekładane w czasie. Wydłużenie terminu na realizację celu publicznego pozwoli w pierwszej 

kolejności na rzetelne przeprowadzenie koniecznego z punktu widzenia technicznego remontu 

głowicy, a następnie na zorganizowanie w sposób odpowiadający przepisom prawa procedury 

sprzedaży udziałów.  
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA   

 

W Powiecie Limanowskim od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje system darmowej pomocy 

prawnej. Na naszym terenie znajduje się 5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni 

oraz adwokaci. Aby zapewnić mieszkańcom równy dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, 

Powiat Limanowski zawarł porozumienia z trzema Gminami: Jodłownik,  Kamienica, Laskowa 

oraz z miastem Mszana Dolna, dzięki którym 4 punkty znajdują się w tych właśnie jednostkach 

samorządu. Jeden punkt jest w Starostwie Powiatowym w Limanowej.  

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co 

najmniej 4 godziny dziennie. Zgodnie z ustawą,  Powiat w 2020 r. powierzył prowadzenie 

3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, które zostało 

wyłonione w wyniku konkursu. Realizację całości zdania koordynuje i nadzoruje Wydział 

Organizacji i Zdrowia.  Na ten cel, każdego roku Powiat Limanowski otrzymuje dotację 

od Wojewody Małopolskiego, która w 2020 r. wynosiła 330 000 zł.  

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. łącznie udzielono mieszkańcom powiatu prawie 

800 nieodpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich. Przez panującą pandemię porady 

udzielane były w najwyższym reżimie sanitarnym, a jak sytuacja epidemiologiczna się 

pogorszyła – radcowie/adwokaci pomagali mieszkańcom zdalnie (telefonicznie, e-mail). 

Z analizy kart wynika, że każda pomoc trwała od kilkunastu minut do kilku godzin. Najczęściej 

dotyczyły one prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego. Przymusowa izolacja 

społeczna, obawy przed utartą pracy nasiliły konflikty w rodzinach.  
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Wspólnie z organizacją SURSUM CORDA Powiat angażował się w promowanie, 

popularyzację oraz aktywne działanie na rzecz pomocy mieszkańcom w kwestiach prawnych. 

Prócz strony internetowej i facebooka, oraz gazetki „Wiadomości z Powiatu” Starostwa 

Powiatowego w Limanowej, informacja na ten temat była w lokalnych mediach (w także 

internetowych), stronach internetowych gmin powiatu limanowskiego. Organizacja 

pozarządowa ma założony profil na portalu społecznościowym Facebook „Nieodpłatna pomoc 

prawna – Powiat Limanowski”, gdzie były zamieszczane materiały edukacyjno-informacyjne 

nt. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

 

 

Ponadto wydrukowane zostało kilka tysięcy ulotek, na których były najważniejsze 

informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej tzn. kto może skorzystać z porady, jakie 

gałęzie prawa, numery telefonów, godziny dyżurów w punktach, adres strony internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości itp. Ulotki te zostały rozmieszczone po terenie powiatu 

limanowskiego w miejscach, które są często odwiedzane przez mieszkańców. 

 

Poniżej tabela przedstawia lokalizację i godziny dyżurów w punktach: 

 

Dni tygodnia Limanowa 

Starostwo 

Powiatowe 

ul. J. Marka 9 

34-600 

Limanowa 

Pokój nr 102 

tel. 3337 920 

(radcowie)  

Mszana 

Dolna 

Urząd Miasta  

ul. 

Piłsudskiego 2 

34-730 

Mszana Dolna 

(wejście od 

strony 

Kamienica 

(rynek, 

budynek 

biblioteki) 

 

tel.3323 192 

(radcowie) 

Laskowa 

Urząd Gminy 

Laskowa 

34 - 602 

Laskowa 643 

 

tel. 3300 210 

wew.49. 

(radcowie) 

Jodłownik  

34-620 Jodłownik 

(budynek Punktu 

Informacji 

Turystycznej,  

obok Kościoła) 

tel. 504 823 862 

(radcowie) 
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parkingu 

policyjnego) 

tel. 3310 622 

wew. 222 

(adwokaci) 

Poniedziałek 15:30 – 19:30 11.15-15.15 9.00-13.00 11.00-15.00 8.00-12.00 

Wtorek 15:30 – 19:30  14.00-18.00 9.00-13.00 15.00-19.00 14.00-18.00 

Środa 7:30- 11:30 10.15-14.15 9.00-13.00 15.00-19.00 9.00-13.00 

Czwartek 7:30-11:30 8.00-12.00 9.00-13.00 15.00-19.00 14.00-18.00 

Piątek 15:30 – 19:30 14.00-18.00 9.00-13.00 11.00-15.00 9.00-13.00 

 

 

 

Źródło: Zdjęcie FB Stowarzyszenia Sursum Corda 
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PROMOCJA ZDROWIA 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym art. 4 ust. 1 pkt 2 Powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji 

i ochrony zdrowia. 

Dzięki inicjatywie Komisji Zdrowia Powiat Limanowski ponownie przeprowadził Promocję 

zdrowia wśród mężczyzn Powiatu Limanowskiego w wieku od 50 do 75 lat.  

 

 

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/badania-przesiewowe-psa-zmniejszaja-ryzyko-raka-prostaty-o-30-proc-951548 

 

Rada Powiatu Limanowskiego przyjęła budżet na rok 2020 r. Została w nim 

zabezpieczona kwota w wysokości 30 000 zł na programy profilaktyki zdrowotnej. Liczba 

diagnozowanych chorych z rakiem rośnie głównie w wyniku rozpowszechniania się oznaczenia 

stężenia markera nowotworowego PSA w surowicy u osób bez klinicznych objawów raka 

prostaty oraz dzięki większej świadomości zdrowotnej. Dlatego ważne jest przeprowadzenie 

również w tym roku kampanii promującej zdrowie. W związku z oczekiwaniami mieszkańców, 

została o 5 lat podniesiona granica wieku z 70 do 75 lat.  

 

https://pulsmedycyny.pl/badania-przesiewowe-psa-zmniejszaja-ryzyko-raka-prostaty-o-30-proc-951548
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Jak wynika z przekazanego rozliczenia dotacji celowej przez Szpital Powiatowy 

w Limanowej, mimo pandemii, wykonano 345 badania (w tym 31 wyników było powyżej 

normy). Przeprowadzono akcję promocyjno-edukacyjną poprzez: udzielenie informacji na 

temat badania, wykonano i rozmieszczono ulotki, plakaty, zamieszczono informację na stronie 

internetowej oraz w lokalnych mediach. Rok wcześniej wykonano 543 badania, w tym aż 

52 okazało się powyżej normy.  
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Zarząd Powiatu Limanowskiego, w oparciu o specjalnie opracowaną procedurę, przyznał 

pomoc materialną trzem studentom szóstego roku kształcącym się na kierunku lekarskim 

w formie stypendium w wysokości 2 000 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy nauki. Dzięki temu 

Szpital zyska kolejnych lekarzy.  

 

 

Źródło: fot. iStock https://dlaszpitali.pl/nowosci-z-branzy/studenci-medycyny-otrzymaja-stypendium-za-

wsparcie-szpitali/ 

https://dlaszpitali.pl/nowosci-z-branzy/studenci-medycyny-otrzymaja-stypendium-za-wsparcie-szpitali/
https://dlaszpitali.pl/nowosci-z-branzy/studenci-medycyny-otrzymaja-stypendium-za-wsparcie-szpitali/
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Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej na realizację zadania 

„Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego 

w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 12.1. 

Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura Ochrony Zdrowia 

o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskał 

dofinansowanie w wysokości 7 204 701 zł. Całkowita wartość projektu wynosi:  

10 748 185,02 zł. Wkład własny Szpitala, czyli 3 543 484,35 zł zgodnie z decyzją Rady 

Powiatu Limanowskiego zabezpiecza w całości Powiat Limanowski.  

13 maja 2019 roku Dyrekcja Szpitala podpisała umowę z wykonawcą na realizację robót 

budowlanych w ramach projektu pn. "Utworzenie centrum  leczenia chorób osób  

w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego". Przedmiotem podpisanej umowy jest przebudowa, rozbudowa  

i nadbudowa istniejącego budynku Bloku Operacyjnego o 2 kondygnacje w celu utworzenia 

poradni i oddziału geriatrycznego. Prace budowlane rozpoczęły się od robót związanych ze 

wzmocnieniem  fundamentów bloku, obłożenia słupów płytami ogniochronnymi w poziomie 

piwnic i parteru. Następnie prowadzone są prace remontowe w poziomie parteru (poziom II). 

Kolejnym etapem jest dobudowa szybu windowego, następnie nadbudowa bloku o dwie 

kondygnacje. Prace będą również obejmowały stolarkę i ślusarkę okienno-drzwiową, prace 

związane z instalacjami sanitarnymi, instalacją gazów medycznych, wentylacji oraz instalacje 

elektryczną nisko i wysokoprądową. W nowo wybudowanej części znajdować się będą 

pomieszczenia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej. Planuje się uruchomienie 64 łóżek na 

oddziale, które będą w dużej mierze odciążeniem dla funkcjonującego Oddziału Chorób 

Wewnętrznych, na którym przebywa ok. 70% pacjentów ze schorzeniami geriatrycznymi.  

W ramach projektu przewidziany jest również zakup specjalistycznego sprzętu, tworzącego 

niezbędne wyposażenie nowego oddziału, a także stworzenie sali gimnastycznej i sali 

fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału 

odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala. 

Podejmując przedmiotową uchwałę, Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu, do podpisania 

umowy, która szczegółowo określiła warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady 

rozliczenia środków.  

 

 

 



 

str. 93 

 

Wstępnie planowane było, że wydatki będą kształtować się następująco: 

• w 2019 r. – 1 330 664 zł;  

• w 2020 r. – 1 618 754,35 zł;  

• w 2021 r. – 594 066 zł.   

Po korekcie wkład własny Szpitala Powiatowego zabezpieczany przez Powiat Limanowski 

kształtuje się następująco: 

2019 rok – 278 421,66 zł; 

2020 rok - 1 606 963,83 zł; 

Plan na 2021 rok – 1 658 098,86 zł; 

co łącznie daje kwotę  3 543 484,35 zł.  

 

 

Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny. 

 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny-coraz-piekniejszy-juz-wkrotce-zakonczenie-prac
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Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny. 

 

 

 

Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny. 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny-coraz-piekniejszy-juz-wkrotce-zakonczenie-prac
https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny-coraz-piekniejszy-juz-wkrotce-zakonczenie-prac
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Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny. 

 

 
Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny. 

 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny.
https://www.szpitallimanowa.pl/art,369,limanowskie-centrum-dla-seniorow-oddzial-geriatryczny.
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W grudniu 2020 r. do Pracowni Endoskopii trafił nowy sprzęt diagnostyczny. Jest 

to wysokiej klasy zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym HD. Nowym sprzętem są już 

przeprowadzane badania gastroskopii i kolonoskopii. Zestaw ten zakupiony został za cenę 

409 958, 46 złotych. Ponadto zostało zakupiony sprzęt dla Oddziału Pulmonologicznego.  

Środki na zakup sprzętu, w łącznej kwocie 500 000 zł, zostały przekazane przez Zarząd 

Powiatu Limanowskiego i Radę Powiatu Limanowskiego (18 grudnia 2020 r. Rada Powiatu 

Limanowskiego podjęła decyzję o dofinansowaniu ww. zakupu i przeznaczyła na ten cel 

500 000 zł Uchwała Nr XV/160/29 r. w sprawie zmian w budżecie).W skład zakupionego 

nowego sprzętu wchodzi między innymi: Procesor kamery ze źródłem światła, monitor 

z wózkiem, wideolaparoskop Full HD, zestawy różnych specjalistycznych kleszczyków 

laparoskopowych i nożyczek laparoskopowych a także dwukomorowa myjnia – 

dezynfekator do dwóch endoskopów. 

 

Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,383,pracownia-endoskopii. 

 

 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,383,pracownia-endoskopii.
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Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,383,pracownia-endoskopii. 

 

Pieniądze na zakup sprzętu zostały przekazane przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 

i Radę Powiatu Limanowskiego dzięki czemu środki własne szpitala zaplanowane na ten cel 

mogły zasilić fundusz premiowy który wyniósł 2 000 000 złotych. Z funduszu premiowego 

pieniądze zostały wypłacone pracownikom szpitala w dowód uznania i podziękowania za 

ciężką pracę oraz trud podczas trwania pandemii Covid-19.  

 

Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego był również jednym 

z partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” 

realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Projekt ten realizowany był 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 

2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne 

i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie. Pośród 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,383,pracownia-endoskopii.
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39 Partnerów Projektu, do których trafił nowy sprzęt i wyposażenie oraz środki ochrony 

indywidualnej znalazł się także Szpital Powiatowy w Limanowej. W ramach tego Projektu do 

Szpitala w trafił taki sprzęt jak: analizator mikrobiologiczny, aparat do znieczulenia, myjnia 

do wózków, konsole zbiorcze monitorowania IT. 

 

Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,366,do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-

tarczy-antykryzysowej-pakietu-medycznego-2. 

 

Dodatkowo w ramach „tarczy antykryzysowej” limanowska placówka otrzymała 

również dwa ambulanse w pełni wyposażone w sprzęt medyczny i informatyczny. Wartość 

jednego pojazdu to ponad 600 tys. zł. Każdy ambulans zgodnie z wymogami systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego zawiera m.in. nosze, krzesełko kardiologiczne, 

defibrylator, respirator. Dodatkowo karetki mają na pokładzie urządzenia do mechanicznej 

kompresji klatki piersiowej, które są niezwykle pomocne w trakcie akcji resuscytacyjnych. 

 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,366,do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej-pakietu-medycznego-2.
https://www.szpitallimanowa.pl/art,366,do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej-pakietu-medycznego-2.


 

str. 99 

 

 

Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,366,do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-

tarczy-antykryzysowej-pakietu-medycznego-2. 

 

 

Łącznie w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Medyczny 2” realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego Szpital otrzymał 

sprzęt o wartości 2 085 445,7 zł.  

 

 

 

W dniu 3 grudnia 2020 roku w Szpitalu Wicewojewoda Małopolski - Józef 

Leśniak w imieniu Wojewody Małopolskiego - Łukasza Kmity, wręczył na ręce Starosty 

Limanowskiego Mieczysława Urygi i dyrektora Szpitala dr Marcina Radzięty czek na 

kwotę 433 354,40 złotych na zakup wyposażenia oraz urządzeń Stanowiska Badań 

Molekularnych. Sprzęt ten umożliwia szybką diagnostykę w kierunku zakażenia wirusem 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,366,do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej-pakietu-medycznego-2.
https://www.szpitallimanowa.pl/art,366,do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej-pakietu-medycznego-2.
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SARS-CoV-2. Środki rządowej dotacji w wysokości 433 354,40 złotych na zakup wyposażenia 

i urządzeń Stanowiska Badań Molekularnych dla laboratorium szpitala z rezerwy celowej 

premiera - Mateusza Morawieckiego skierował Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita.  

Zakupiony sprzęt Stanowiska Badań Molekularnych po zakończeniu pandemii będzie 

wykorzystywany do diagnostyki zakażeń wirusowych, bakteryjnych i mykologicznych. 

Aparatura pozwoli na wykrywanie drobnoustrojów, wirusów, bakterii atypowych, których nie 

można wykazać standardowymi metodami mikrobiologicznymi, co w znacznym stopniu 

poszerzy prowadzoną diagnostykę w szpitalu. Zakup tego sprzętu wprowadził nowoczesną 

diagnostykę zakażeń i skrócił znacząco czas wykrywania drobnoustrojów w stosunku do 

obecnych klasycznych metod mikrobiologicznych. Korzyści, jakie odczują pacjenci w czasie 

oczekiwania na wynik badań będą ogromne. Diagnostyka w szpitalu stanie się bardziej 

dostępna i znacznie tańsza oraz niezależna od podmiotów zewnętrznych. 

 

 

Źródło: https://www.szpitallimanowa.pl/art,365,kolejna-dotacja-na-sprzet-diagnostyczny-trafila-dzis-do-

naszego-szpitala. 

Dzięki wsparciu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Edwarda Siarki 

zakupiono ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości (200 000 zł)  

nowy sterylizator parowy dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala.  

https://www.szpitallimanowa.pl/art,365,kolejna-dotacja-na-sprzet-diagnostyczny-trafila-dzis-do-naszego-szpitala
https://www.szpitallimanowa.pl/art,365,kolejna-dotacja-na-sprzet-diagnostyczny-trafila-dzis-do-naszego-szpitala
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Źródło:https://www.szpitallimanowa.pl/art,375,posiedzenie-nowo-wybranej-rady-spolecznej-szpitala-i-

oficjalnie-przekazanie-nowego-sterylizatora-parowego. 

 

 

 

https://www.szpitallimanowa.pl/art,375,posiedzenie-nowo-wybranej-rady-spolecznej-szpitala-i-oficjalnie-przekazanie-nowego-sterylizatora-parowego
https://www.szpitallimanowa.pl/art,375,posiedzenie-nowo-wybranej-rady-spolecznej-szpitala-i-oficjalnie-przekazanie-nowego-sterylizatora-parowego
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Szpital Powiatowy w Limanowej był również jednym z laureatów w Rankingu Szpitali 

2020 „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia we współpracy z redakcją „Rzeczpospolitej”. W  ubiegłorocznym zestawieniu uzyskał 

II miejsce w kategorii „Najlepszy Szpital w Województwie Małopolskim” oraz w ogólnym 

zestawieniu szpitali w kraju zajął 28 miejsce. Jak zaznacza na swojej stronie internetowej 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w tym roku w plebiscycie wzięły udział 

182 szpitale z około 950 placówek istniejących w naszym kraju.  
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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM 

PROGRAMÓW I STRATEGII REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIMANOWEJ 

 

1) Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym „Programu Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata: 2015 – 2020”. 

Realizowane cele i zadania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków 

do podejmowania działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie 

w społeczności lokalnej oraz poprawę ich sytuacji w zakresie rehabilitacji społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

Uchwałą Nr III/35/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. Rada Powiatu Limanowskiego przyjęła 

„Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata 2015 – 

2020” tym samym wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością oraz 

realizując jedno z zadań ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania ww. Programu. 

Cel 1. Wzmocnienie działań profilaktycznych oraz rozwój systemu informacyjnego dla 

osób niepełnosprawnych. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− Rozpowszechniono 655 materiałów informacyjnych w formie ulotek, czasopism, 

plakatów, broszur dotyczących problematyki niepełnosprawności i praw osób 

niepełnosprawnych; 

− Kontynuowano organizowanie grupy wsparcia dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych, w ramach której odbyły się 3 spotkania; 

− Dostosowano i zaktualizowano stronę internetową do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

− Przeprowadzono działania informacyjno – edukacyjne na rzecz osób 

z niepełnosprawnością, w tym wykłady, dyskusje i prelekcje filmów o profilaktyce 

zdrowotnej. 

Zorganizowano kampanię pn. „Łańcuszek szczęścia” skierowaną do domów pomocy 

społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tymbarku, 

która polegała na przygotowaniu pracy, tj. napisaniu życzeń/ haseł/ wierszyków. Miały one 

wyrażać pozytywne emocje i odczucia, dawać nadzieję i radość, zachęcać do pozytywnego 

myślenia i dzielenia się szczęściem. Zostały zapisane na karteczkach w kształcie serduszek, 
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a następnie umieszczone na tablicy korkowej, którą potem przekazano do wskazanej jednostki. 

Za udział w kampanii jednostki otrzymały upominki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania pn. „Łańcuszek szczęścia" 

Źródło: Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 
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Cel 2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano poniższe zadania: 

− Promowano zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy – 

stworzono 1 publikację nt. oferty działań dla osób niepełnosprawnych, zorganizowano 

2 spotkania informacyjne dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych; 

− Rozwijano usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych oraz działań ukierunkowanych na zwiększenie aktywności 

w poszukiwaniu pracy przez osoby niepełnosprawne – 75 osób niepełnosprawnych 

zostało objętych usługami z zakresu pośrednictwa pracy a 33 osoby niepełnosprawne 

usługami z zakresu poradnictwa zawodowego; 

− Wspierano działania na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – 82 

osoby niepełnosprawne podjęły zatrudnienie, utworzono 21 nowych miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych, wydatkowano na to zadanie 180 000,00 zł; 

− Podniesiono kwalifikacje 2 osób niepełnosprawnych zgodnie z potrzebami rynku pracy, 

wydatkowano na to zadanie 3 407,40 zł; 

− Wspierano podejmowanie działalności gospodarczej przez 3 osoby niepełnosprawne, 

wydatkowano na to zadanie 60 000,00 zł; 

− Realizowano programy aktywizacji zawodowej dla 16 osób niepełnosprawnych 

finansowane ze środków krajowych i unijnych, wydatkowano na to zadanie 

132 380,00 zł. 

 

Cel 3. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspakajaniu podstawowych 

potrzeb. 

W ramach wykonania celu zrealizowano m.in. zadania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniższy schemat wskazuje najważniejsze 

działania. 
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Źródło: Opracowanie własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

Dofinansowanie likwidacji 

barier w związku 

z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych 

- w komunikowaniu się – 6 

osób, kwota 11 078,10 zł, 

- technicznych – 115 osób, 

kwota 257 858,66 zł 

Dofinansowanie zaopatrzenia 

w: 

- sprzęt rehabilitacyjny – 

23 osoby, kwota 10 846,00 zł; 

1 podmiot, kwota 5 742,50 zł 

- przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze - 1 280 

osób, kwota 794 667,30 zł 

Dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych 

- 63 osoby dorosłe (w tym 27 

opiekunów) 

- 21 dzieci (w tym 20 

opiekunów), 

- kwota – 139 846,00 zł 

Program „Aktywny 

samorząd” 

- likwidacja barier 

utrudniających aktywizację 

społeczną i zawodową – 20 

umów, kwota 108 125,50 zł, 

- pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie 

wyższym – 27 osób, kwota 

101 247,00 zł  

Dofinansowanie imprez 

sportowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i 

turystycznych osób 

niepełnosprawnych i osób 

starszych 

- dofinansowanie 

wykorzystał Polski Związek 

Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów, Zarząd 

Rejonowy w Limanowej 

- liczba zorganizowanych 

imprez – 1, 

- kwota – 1 200 zł 

Program „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym 

w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” 

1) pomoc osobom niepełnosprawnym 

zamieszkującym w gospodarstwach 

domowych, które poniosły straty 

w wyniku działania żywiołu, tj. 

powódź, zalania, podtopienia w wyniku 

ulewnych deszczy  

– 24 osoby, kwota 42 200,00 zł 

2) wsparcie osób z 

niepełnosprawnością, które na skutek 

zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii utraciły możliwości 

korzystania z opieki świadczonej 

w placówce rehabilitacyjnej – 388 

wniosków, kwota 481 000,00 zł 

„Program wyrównywania różnic 

między regionami III” 

1) pomoc w zakupie środków 

transportu przystosowanych do 

przewozu osób niepełnosprawnych 

(mikrobusa): 

- Urząd Gminy Limanowa – kwota 

90 000,00 zł, 

- Urząd Gminy Mszana Dolna – kwota 

90 000,00 zł, 

2) Modernizacja warsztatu terapii 

zajęciowej – zakup pieca do wypalania 

ceramiki oraz zmywarki podblatowej: 

Stowarzyszenie REMEDIUM 

w Tymbarku – kwota 30 987,40 zł 

Finansowanie wydatków na instrumenty 

i usługi rynku pracy określone 

w ustawie o promocji w odniesieniu do 

osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące 

pracy niepozostające w zatrudnieniu 

– kwota 5185,94 zł 
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27 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej, zostały podpisane umowy 

w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” edycja 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto: 

Prowadzono bezpłatne usługi psychologiczne, prawne, socjalne, rodzinne – podczas których 

udzielono 24 porady. 

 

Cel 4. Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom oraz osobom zagrożonym niepełnosprawnością. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− umożliwiono 60 osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w warsztatach terapii 

zajęciowej – kwota wydatkowana na zadanie – 1 366 400,00 zł – w tym środki PFRON 

– 1 229 760,00 zł, środki Powiatu Limanowskiego – 136 640,00 zł. Środki 

wydatkowane w ramach zawartych porozumień z innym powiatem – 20 502,00 zł; 

− zapewniono 363 miejsca w 5 domach pomocy społecznej na terenie Powiatu 

Limanowskiego – udzielono dotacji na kwotę – 2 797 790,00 zł; 

− wpłynęło 55 wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej, wydano 

163 decyzje, w tym 43 decyzje o umieszczeniu, a pozostałe dotyczyły zmiany 

odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, uchylenia decyzji 

o umieszczeniu i wygaszenia decyzji; 

Źródło: Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

Podpisanie umowy "Program Wyrównywanie Różnic Między 

Regionami" – Urząd Gminy Limanowa 

Podpisanie umowy "Program Wyrównywanie Różnic Między 

Regionami" – Stowarzyszenie Remedium 
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− umożliwiono osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w środowiskowych domach 

samopomocy – Liczba ŚDS – 2, liczba miejsc – 60. Obowiązywały 2 porozumienia na 

zapewnienie usług mieszkańcom Powiatu Limanowskiego świadczonych przez inne 

powiaty; 

− odbyły się 4 szkolenia dla 4 pracowników pomocy społecznej w zakresie problematyki 

niepełnosprawności; 

− działalność prowadziła Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

jako organu opiniująco – doradczego, która wydała 6 opinii. 

 

Ponadto w ramach działań prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnością 

kontynuowano działalność Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 

i Ortopedycznego. Poniższy schemat wskazuje najważniejsze informacje nt. jej działalności.  

 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczona jest dla 

mieszkańców Powiatu 

Limanowskiego. 

Wypożyczenie sprzętu 

jest bezpłatne. 

Złożono  

167 wniosków 

o nieodpłatne użyczenie 

sprzętu 

rehabilitacyjnego 

i ortopedycznego. 

Wypożyczalnia 

dysponuje około 

275 sprzętami. 

Cel działalności: 

ograniczenie skutków 

niepełnosprawności oraz 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu i procesom 

marginalizacji osób, 

które utraciły sprawność 

organizmu. 

W 2020 roku zakupiono: 

- 23 łóżka rehabilitacyjne;  

- 3 podnośniki transportowo 

– kąpielowe;  

- 12 koncentratorów tlenu;  

- 2 balkoniki wysokie typu 

ambona;  

- 1 ssak medyczny.  

 

W 2020 roku przeznaczono na zakup 

sprzętu kwotę: 

- łącznie – 88 124,80 zł, z czego 

28 000,00 zł stanowi dotacja pozyskana 

przez Powiat Limanowski od Wojewody 

Małopolskiego przeznaczona na zakup 

10 koncentratorów tlenu. 
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Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na sprzęt służący opiece nad osobami 

chorymi i z niepełnosprawnościami w roku 2020 dokonano zakupu sprzętów do Powiatowej 

Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Strona internetowa powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

W celu wspierania osób niesamodzielnych w dniu 4 marca 2020 r. Powiat Limanowski 

dołączył do projektu Małopolski Tele – Anioł. W Centrum konferencyjno – szkoleniowym 

Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych 

wspierających dalszą realizację projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

Sprzęt zakupiony do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego. 

Podpisanie listów intencyjnych Małopolski Tele-Anioł. 
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2) Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025”. 

Podejmowane zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają na celu 

zwiększenie skuteczności oraz zmniejszenie skali tego zjawiska, promowanie i wdrażanie 

prawidłowych postaw wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą, pomoc sprawcom 

w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez uczestnictwo w spotkaniach korekcyjno – 

edukacyjnych oraz rozwijanie i utrwalanie kompetencji sprawców przemocy w rodzinie 

w zakresie komunikacji z rodziną bez stosowania przemocy poprzez oddziaływanie 

psychologiczno – terapeutyczne. 

Przyjęty Uchwałą Nr IX/103/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 listopada 2019 r. 

Program składa się z 4 części: 

1) „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie” 

2) „Program Profilaktyczny Promujący i Wdrażający Prawidłowe Metody Wychowawcze 

w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie” 

3) „Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc 

w Rodzinie” 

4) „Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc 

w Rodzinie” 

Dwa z nich dotyczą wspierania ofiar przemocy oraz promowania prawidłowych metod 

wychowawczych. Następne dwa skierowane są do sprawców przemocy domowej i mają na celu 

korekcję ich zachowań. 

Cel 1.1. Profilaktyka i edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− przeprowadzono 12 spotkań w szkołach lub innych placówkach edukacyjno – 

oświatowych w obszarze przeciwdziałania przemocy i agresji dla 255 uczestników; 

− zorganizowano konkurs artystyczny pn. „Rozsiewam radość” dla dzieci i młodzieży 

promujący właściwe postawy prorodzinne i prospołeczne, w których wzięło udział 47 

uczestników. Wręczenie nagród odbyło się 11 grudnia 2020 r. w budynku Starostwa 

Powiatu Limanowskiego. Poniższe zdjęcia przedstawiają nagrodzone prace oraz 

rozdanie nagród. 
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Źródło: Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

Cel 1.2. Ochrona oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− Organizowano poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin doświadczających 

przemocy w rodzinie: prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe, rodzinne, 

medyczne.  

Poniższy schemat ukazuje liczbę udzielonych porad przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

PORADNICTWO DLA 

OSÓB I RODZIN 

DOŚWIADCZAJĄCYCH 

PRZEMOCY 

W RODZINIE 

PORADY 

PSYCHOLOGICZNE 

187 

PORADY PRAWNE 

77 

PORADY 

SOCJALNE 

6 

PORADY 

ZAWODOWE 

9 

PORADY 

RODZINNE 

5 

Rozdanie nagród i prezentacja nagrodzonych prac w konkursie artystycznym pn. „Rozsiewam radość”. 
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− zorganizowano 6 spotkań grupy wsparcia o tematyce zjawiska przemocy w rodzinie, 

w których uczestniczyło 16 osób; 

− rozpowszechniono około 420 ulotek/broszur/materiałów promocyjnych artykułów 

z tematyki prewencji lub interwencji kryzysowej lub sposobów reagowania na przemoc 

w rodzinie; 

− udzielano wsparcia psychologicznego interwencyjnego i terapeutycznego dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie – liczba rozmów interwencyjnych – 39, liczba 

spotkań terapeutycznych – 34; 

− Zapewniono nocleg 3 ofiarom przemocy. 

Cel 1.3. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach wykonania powyższego celu zorganizowano 10 spotkań grup wsparcia dla 

pracowników instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Cel 2.1. Edukacja rodziców w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych, 

udzielanie wsparcia i pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. 

W ramach wykonania powyższego celu zorganizowano 12 konferencji/ kampanii 

społecznych/ wykładów/spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych 

metod wychowawczych. 

Cel 2.2. Propagowanie w społeczności lokalnej pozytywnych postaw rodzicielskich 

i metod wychowawczych, kształtowania umiejętności komunikowania się okazywania 

uczuć, emocji, kształtowanie szacunku dla wartości i tradycji. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano niżej wymienione zadania: 

− umieszczono 2 artykuły dydaktyczne na stronie internetowej; 

− opracowano, rozdysponowano i wydano około 50 ulotek/plakatów o treści 

profilaktycznej; 

− opublikowano 2 artykuły w lokalnych mediach w celu promowania działań 

zapobiegających występowaniu przemocy. 
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Cel 3.1. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie poprzez: 

− uświadomienie sprawcy czym jest przemoc oraz nabycie nowych umiejętności 

służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji, 

− opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy, 

− rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania 

przemocowe, 

− naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się 

korzystania z pomocy innych oraz konstruktywnego wyrażania uczuć. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− promowano i rozpowszechniono około 400 ulotek/broszur informacyjnych; 

− przeprowadzono 15 spotkań z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w ramach 

programu korekcyjno – edukacyjnego – program ukończyły 4 osoby (minimum 75% 

obecności), 1 osoba uczestniczyła w programie (minimum 50% obecności); 

− zorganizowano 2 wydarzenia (w formie konferencji/ kampanii społecznych/ 

seminariów/ spotkań otwartych wśród lokalnej społeczności) w celu poszerzenia 

wiedzy z tematyki przemocy w rodzinie i możliwości rozwiązywania konfliktów 

w rodzinie. 

4) Realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej, w tym „Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej Powiatu Limanowskiego na lata 2018 – 2020”;. 

Celem nadrzędnym programu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz 

rozwój pieczy zastępczej dążący do zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w warunkach 

zbliżonych do rodziny naturalnej. Ponadto program uwzględnia realizację celów i działań, które 

przywrócą prawidłowe funkcjonowanie rodzin biologicznych, a dziecku umożliwią szybki 

powrót do środowiska rodzinnego. 

Niniejsze cele i zadania są ujęte w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 

– 2020”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXV/256/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 

6 marca 2018 r. Rok 2020 był ostatnim rokiem, w którym obowiązywał ww. Program. 
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Cel I. Pozyskanie jak największej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

W ramach wykonania powyższego celu prowadzono szeroką akcję informacyjną o formach 

rodzicielstwa zastępczego oraz szerzenia jego idei – Liczba kampanii informacyjnych – 5, 

artykułów – 2, materiałów promocyjnych – 3. 

W ramach akcji promującej rodzicielstwo zastępcze dla Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej został wykonany krótkometrażowy film, mający na celu wzbudzić 

wrażliwość lokalnej społeczności na problematykę związaną z potrzebą pozyskiwania 

kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych miłości, przynależności oraz 

ciepła rodzinnego. Reklama społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze dostępna jest na 

profilu Facebook oraz stronie internetowej Centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zorganizowało konkurs 

kreatywności pn. „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”, który przeznaczony był dla 

dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego. 

Celem konkursu było szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego, rozwój wyobraźni dzieci 

i młodzieży, promowanie czasu wolnego spędzanego z rodziną, propagowanie wartości rodziny 

w życiu każdego człowieka, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny. W dniu 23 lipca 

2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się wręczenie nagród 

laureatom. 

 

Reklama społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze. 

Źródło: Profil Facebook Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 
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Źródło: Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

Ponadto przeszkolono i zakwalifikowano 3 kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej 

rodziny zastępczej. 

Cel II. Wzmocniony system opieki nad dzieckiem i rodziną. 

W roku 2020 w związku z epidemią COVID – 19 Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Projekt współfinansowany był ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie nr 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014 – 2020. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie 

otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, 

oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli 

wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej, w tym osoby uczące się, które pozostały 

w pieczy zastępczej do 25 roku życia. W ramach projektu do dzieci umieszczonych w 51 

rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka trafiło 70 nowych komputerów 

z oprogramowaniem i słuchawkami oraz 51 urządzeń wielofunkcyjnych. 

 

 

 

 

Rozdanie nagród w konkursie kreatywności pn. „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”. 
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W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− prowadzono rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnego domu dziecka oraz przekazywano 

go na bieżąco do wiadomości Sądu – zakwalifikowano 3 osoby do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka; 

− wspierano rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka poprzez 

pomoc 14 wolontariuszy; 

− zapewniono 1 rodzinie opiekę nad dzieckiem w sytuacji korzystania z prawa do 

czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez osoby pełniące funkcję rodziny 

zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka; 

− zorganizowano 3 specjalistyczne szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności 

i kwalifikacji rodzin zastępczych; 

− prowadzono grupę wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego – 

liczba osób biorących udział w spotkaniach grupy wsparcia – 6, liczba spotkań grupy 

wsparcia – 1; 

− organizowano i prowadzono poradnictwo psychologiczne, socjalne, rodzinne, 

pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych – 

liczba udzielonych porad – 10, Liczba osób korzystających z poradnictwa – 7; 

− zapewniono pomoc 77 rodzinom poprzez pracę koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

Rozdanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego rodzinom zastępczym. 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 
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− wypłacano świadczenia pieniężne oraz wynagrodzenia rodzinom zastępczym oraz 

prowadzącym rodzinny dom dziecka – przyznano łącznie 2 805 świadczeń dla rodzin 

zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na łączną kwotę 2 004 629,43 zł; 

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka – 

2 805, liczba rodzin, którym przyznawane są świadczenia: 4 rodziny zawodowe w tym 

1 pogotowie rodzinne, 2 rodzinne domy dziecka, 36 rodzin niezawodowych, 34 rodziny 

spokrewnione, 1 rodzina pomocowa; 

− integrowano środowisko rodzin zastępczych poprzez organizację 2 spotkań 

okolicznościowych: 

• 23 stycznia 2020 r. Spotkanie Noworoczne Rodzin Zastępczych; 

• 16 stycznia 2020 r. akcja pomocy dla chorej na rdzeniowy zanik mięśni SMA 

dziewczynki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Noworoczne Rodzin Zastępczych. 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

Akcja pomocy dla chorej na rdzeniowy zanik mięśni SMA dziewczynki. 

Źródło: Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 
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Cel III. Krótki czas pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz uregulowanie ich sytuacji 

prawnej. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano niżej wymienione zadania: 

− wnioskowano do Sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec 

dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej – Liczba postępowań wszczętych 

z urzędu celem uregulowania sytuacji prawnej dziecka – 12, liczba dzieci zuregulowaną 

sytuacją prawną – 8; 

− współpracowano z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, ośrodkami 

adopcyjnymi, Sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – 

stworzono 61 planów pomocy dziecku opracowanych we współpracy z asystentem 

rodziny, dokonano 170 ocen sytuacji dziecka dokonanych z udziałem asystenta 

rodziny/pracownika socjalnego, zakwalifikowano do przysposobienia 5 dzieci, 

do rodzin biologicznych powróciło 1 dziecko.  

Cel IV. Wspieranie procesu usamodzielniania się osób opuszczających pieczę zastępczą. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− udzielano pomocy w tworzeniu 18 programów usamodzielnień wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek, monitorowano ich realizację i dostosowano do aktualnych 

potrzeb; 

− udzielano wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego usamodzielnianym 

wychowankom pieczy zastępczej – liczba udzielonych porad – 21, liczba osób 

korzystających z poradnictwa – 21; 

− zapewniono wsparcie finansowe na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie 

i zagospodarowanie – przyznano pomoc finansową 23 osobom usamodzielnianym na 

łączną kwotę 126 967,66 zł, wysokość przyznanej pomocy – 126 967,66 zł, liczba osób, 

którym przyznano pomoc finansową – 23. 

Cel V. Zaangażowanie i współpraca rodziców biologicznych dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej. 

W ramach wykonania powyższego celu zrealizowano następujące zadania: 

− zmotywowano 11 rodziców biologicznych do dobrowolnego wpłacenia 84 alimentów 

na rzecz dzieci objętych pieczą zastępczą; 

− wnioskowano do Sądu o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci objętych pieczą 

zastępczą – liczba wyroków dotyczących ustalenia alimentów – 3; 
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− podejmowano działania na rzecz przywracania więzi rodzinnych poprzez umożliwienie 

12 spotkań rodziców biologicznych z dzieckiem na terenie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Limanowej; 

− umożliwiono rodzicom biologicznym uczestnictwo w 41 posiedzeniach zespołu ds. 

okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

 

5) Realizacja „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Limanowskim na lata 2017 – 2023”. 

 

„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Limanowskim na lata 2017 – 2023” została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XVIII/180/17 

Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 1 lutego 2017 r. Misją polityki społecznej, która 

określona jest w niniejszej Strategii jest: „Polityka społeczna Powiatu Limanowskiego kluczem 

do lepszych perspektyw”.  

W oparciu o diagnozę społeczną wyznaczono następujące obszary działań polityki 

społecznej Powiatu Limanowskiego na lata 2017 – 2023, które ukazuje poniższy schemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

Powiatowa Strategia 
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w Powiecie 
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Obszary, cele oraz zadania, które wyznacza Strategia wpisują się w zadania Programów, 

które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Poniżej przedstawiono 

cele strategiczne i kierunki działań instytucji z terenu Powiatu Limanowskiego działających 

w zakresie polityki społecznej, które są realizowane na bieżąco w sposób ciągły: 

− poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i osób starszych 

wymagających wsparcia; 

− zwiększenie świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnością i osób 

starszych; 

− zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie; 

− zmiana negatywnych postaw osób stosujących przemoc w rodzinie; 

− wysoka świadomość społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie; 

− pozyskanie jak największej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej; 

− wzmocniony system opieki nad dzieckiem i rodziną; 

− zaangażowanie rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w pracę umożliwiającą powrót dziecka do rodziny; 

− usamodzielnienie się osób opuszczających pieczę zastępczą; 

− nabycie przez rodziców zgłaszających trudności wychowawcze podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych i dydaktycznych; 

− wyposażenie dzieci i młodzieży – przeżywającej trudności – w wiedzę dotyczącą 

systemu pomocy w zakresie radzenia sobie w sytuacjach problemowych; 

− profesjonalizacja kadry pomocy społecznej. 
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W Powiecie Limanowskim funkcjonują dwa typy domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym: 1 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 4 dla osób przewlekle 

psychicznie chorych, które zapewniają swoim podopiecznym przede wszystkim całodobową 

opiekę oraz zaspokajają niezbędne na poziomie obowiązującego standardu usługi: bytowe, 

opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych 

potrzeb mieszkańców. 

Wszystkie domy funkcjonujące na terenie Powiatu Limanowskiego posiadają zezwolenie 

Wojewody Małopolskiego oraz bezterminowy wpis do właściwego rejestru. Trzy domy 

prowadzone są przez Powiat Limanowski, tj. w Limanowej, Szczyrzycu i Mszanie Dolnej, 

a dwa domy tj. w Kasinie Wielkiej oraz w Rabie Niżnej prowadzone są przez organizacje 

pozarządowe na podstawie zleconego zadania przez Powiat Limanowski. 

25 czerwca 2020 r. Powiat Limanowski podpisał z Fundacją „Opiekuńczość” kolejną 

umowę dotyczącą zlecenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 

prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na mocy tej 

umowy zlecono prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie 

chorych z siedzibą w Rabie Niżnej 1, 34 – 730 Mszana Dolna. Termin realizacji zadania 

publicznego ustalono od dnia 1.07.2020 r. do 30.06.2025 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie umowy z Fundacją „Opiekuńczość”. 

Źródło: Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 
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Ze względu na sytuację związaną z COVID–19 rok 2020 dla mieszkańców, jak 

i personelu domów pomocy społecznej był rokiem szczególnym. Mieszkańcy poddani izolacji 

i zamknięciu z trudem znosili brak kontaktu z najbliższymi oraz możliwość opuszczania domu. 

Personel pracował w pełnym rygorze sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich procedur. 

We wszystkich domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego stwierdzono 

zachorowania COVID–19, większość mieszkańców przechorowało pozostając w domach, 

tylko nieliczni byli hospitalizowani.  

Wszystkie domy pomocy społecznej działające na terenie Powiatu Limanowskiego 

skorzystały z grantów oraz dotacji w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów przed 

wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS–CoV–2: 

1) środki finansowe otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

w ramach projektów grantowych: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Społeczny. Bezpieczny Dom” oraz „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich 

domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”; 

2) środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu 

grantowego: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, 

3) środki finansowe otrzymane od Wojewody Małopolskiego – trzy dotacje. 

Dzięki tym działaniom standardy świadczonych usług mogły być utrzymane na 

wymaganym poziomie.  
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Poniższa grafika wskazuje łączne kwoty otrzymanych grantów i dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

W ramach projektów grantowych w domach pomocy społecznej zakupiono m.in. środki 

ochrony osobistej, koncentratory tlenu, lampy bakteriobójcze, oczyszczacze powietrza, 

klimatyzatory, aparat do dekontaminacji powietrza, ozonator, ssaki medyczne, wyparzacze do 

naczyń, pulsoksymetry. Ponadto zakupiono laptopy, które umożliwiają zdalne kontakty 

mieszkańców z rodziną. 

Wykaz grantów i dotacji z poszczególnych domów wskazują poniższe zestawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI I GRANTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ  

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO  

W CELU PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID – 19 W 2020 ROKU 

DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

W LIMANOWEJ 

279 833,20 ZŁ 

DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

W SZCZYRZYCU 

486 043,26 ZŁ 

DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

W MSZANIE DOLNEJ 

260 858,89 ZŁ 

DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

W RABIE NIŻNEJ 

421 542,39 ZŁ 

DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

W KASINIE WIELKIEJ 

282 908,14 ZŁ 
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WYKAZ DOTACJI I GRANTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W LIMANOWEJ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID – 19 W 2020 ROKU 

L.p. Nazwa grantu/ dotacji Od kogo 
Kwota grantu/ 

dotacji 

Wkład 

własny 

1. 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Społeczny. Bezpieczny Dom. 
ROPS Kraków 33 913,04 15% 

2. 

Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry 

małopolskich domów pomocy społecznej 

w związku z zagrożeniem COVID – 19. 

ROPS Kraków 109 250,00 - 

3. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – 

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID –

19. 

Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia 

26 646,24 - 

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej. 

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej 

Typ domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych 

Liczba miejsc: 60 

Dyrektor: Małgorzata Szafrańska 

Organem prowadzącym jest Powiat Limanowski. 

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w roku 2020 – 4 090,00 zł. 

Źródło: Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Limanowej. 
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4. 

Dotacja  na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej, ze 

szczególnym  z uwzględnieniem przyznania 

dodatkowych składników  wynagrodzenia –

I. 

Wojewoda 

Małopolski 
26 643,17 20% 

5. 

Dotacja na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej, 

w zakresie przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń wywołanych 

wirusem SARS – CoV – 2, a w 

szczególności na zapewnienie kadry 

niezbędnej do zapewnienia ciągłości  usług 

świadczonych przez dps – II. 

Wojewoda 

Małopolski 
53 497,75 20% 

6. 

Dotacja na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej, 

w zakresie przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń wywołanych 

wirusem SARS – CoV – 2,  w szczególności 

na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki 

wynagrodzenia – III. 

Wojewoda 

Małopolski 
29 883,00 20% 

 

  

Łączna kwota: 

279 833,20 zł 
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WYKAZ DOTACJI I GRANTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W SZCZYRZYCU W CELU PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19 W 2020 ROKU 

L.

p. 
Nazwa grantu / dotacji Od kogo 

Kwota 

grantu/ 

dotacji  

Wkład 

własny 

1. 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Społeczny. Bezpieczny Dom. 
ROPS Kraków 49 100,00 15% 

2. 

Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry 

małopolskich domów pomocy społecznej 

w związku z zagrożeniem COVID – 19. 

ROPS Kraków 226 900,00 - 

3. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – 

Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia 

28 265,31 - 

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 

Typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych 

Liczba miejsc: 99 

Dyrektor: Justyna Pazdan 

Organem prowadzącym jest Powiat Limanowski. 

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w roku 2020 – 3 878,00 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. 

Źródło: Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. 
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opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-

19. 

4. 

Dotacja  na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej, 

ze szczególnym  z uwzględnieniem 

przyznania dodatkowych składników  

wynagrodzenia –I. 

Wojewoda 

Małopolski 
41 867,84 20% 

5. 

Dotacja na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej, 

w zakresie przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń wywołanych 

wirusem SARS – CoV – 2 , a w 

szczególności na zapewnienie kadry 

niezbędnej do zapewnienia ciągłości  usług 

świadczonych przez dps – II. 

Wojewoda 

Małopolski 
89 767,43 20% 

6. 

Dotacja na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej, 

w zakresie przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń wywołanych 

wirusem SARS – CoV – 2,  w szczególności 

na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki 

wynagrodzenia – III. 

Wojewoda 

Małopolski 
50 142,68 20% 

 

  

Łączna kwota: 

486 043,26 zł 
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WYKAZ DOTACJI I GRANTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MSZANIE DOLNEJ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19 W 2020 ROKU 

L.p. Nazwa grantu / dotacji Od kogo Kwota grantu / dotacji  
Wkład 

własny  

1. 

Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa –  Pakiet 

Społeczny. Bezpieczny Dom. 

ROPS Kraków 70 673,91 15% 

2. 

Bezpieczny Dom – wsparcie dla 

kadry małopolskich domów 

pomocy społecznej w związku 

z zagrożeniem COVID – 19. 

ROPS Kraków 77 462,50 - 

3. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno – opiekuńczych 

i hospicjów na czas COVID – 19. 

Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia 

22 050,28 - 

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 

Typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych 

Liczba miejsc: 48 

Dyrektor: Małgorzata Łukasik 

Organem prowadzącym jest Powiat Limanowski. 

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w roku 2020 – 4 100,00 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 

Źródło: Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 
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4. 

Dotacja  na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, ze 

szczególnym  uwzględnieniem 

przyznania dodatkowych 

składników  wynagrodzenia – I. 

Wojewoda 

Małopolski 
22 837,00 20% 

5. 

Dotacja na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, w zakresie 

przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-

CoV-2, a w szczególności na 

zapewnienie kadry niezbędnej do 

zapewnienia ciągłości  usług 

świadczonych przez dps – II. 

Wojewoda 

Małopolski 
43 523,60 20% 

6. 

Dotacja na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, w zakresie 

przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-

CoV-2,  w szczególności na 

wynagrodzenia oraz dodatkowe 

składniki wynagrodzenia – III. 

Wojewoda 

Małopolski 
24 311,60 20% 

 

  

Łączna kwota: 

260 858,89 zł 
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WYKAZ DOTACJI I GRANTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W RABIE NIŻNEJ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19 W 2020 ROKU 

L.p. Nazwa grantu / dotacji Od kogo Kwota grantu / dotacji  
Wkład 

własny  

1. 

Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet 

Społeczny. Bezpieczny Dom 

ROPS Kraków 98 875,00 - 

2. 

Bezpieczny Dom – wsparcie dla 

kadry małopolskich domów 

pomocy społecznej w związku 

z zagrożeniem COVID-19 

ROPS Kraków 156 000,00 - 

Źródło: Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej. 

Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 

prowadzony przez Fundację „Opiekuńczość” 
Typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych 

Liczba miejsc: 90 

Dyrektor: Jan Osmoła 

Prowadzony na podstawie umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych. 

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w roku 2020 – 3 401,00 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej. 
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3. 

Dotacja  na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

przyznania dodatkowych 

składników  wynagrodzenia – I 

Wojewoda 

Małopolski 
30 449,35 20% 

4. 

Dotacja na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, w zakresie 

przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-

CoV-2, a w szczególności na 

zapewnienie kadry niezbędnej do 

zapewnienia ciągłości  usług 

świadczonych przez dps – II 

Wojewoda 

Małopolski 
79 793,27 20% 

5. 

Dotacja na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, w zakresie 

przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-

CoV-2,  w szczególności na 

wynagrodzenia oraz dodatkowe 

składniki wynagrodzenia – III 

Wojewoda 

Małopolski 
44 064,77 20% 

6. 

„Sami – Dzielni! Nowe standardy 

mieszkalnictwa wspomaganego 

dla osób 

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi” 

ROPS Kraków 12 360,00 0% 

 

 

 
Łączna suma: 

421 542,39 zł 
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WYKAZ DOTACJI I GRANTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KASINIE WIELKIEJ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19 W 2020 

ROKU 

L.p. Nazwa grantu / dotacji Od kogo 
 Kwota grantu / 

dotacji  

Wkład 

własny  

1. 

Bezpieczny Dom – wsparcie dla 

kadry małopolskich domów 

pomocy społecznej w związku 

z zagrożeniem COVID – 19. 

ROPS Kraków 118 500,00 - 

2. 

Dotacja  na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, ze 

szczególnym  uwzględnieniem 

przyznania dodatkowych 

składników  wynagrodzenia – I. 

Wojewoda 

Małopolski 
22 202,64 20% 

Źródło: Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej 

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej 

prowadzony przez Stowarzyszenie „EGIDA” 
Typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych 

Liczba miejsc: 66 

Dyrektor: Roma Mazgaj 

Prowadzony na podstawie umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie 

chorych. 

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w roku 2020 – 4 041,00 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej 
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3. 

Dotacja na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, w zakresie 

przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-

CoV-2, a w szczególności na 

zapewnienie kadry niezbędnej do 

zapewnienia ciągłości  usług 

świadczonych przez dps – II. 

Wojewoda 

Małopolski 
59 844,95 20% 

4. 

Dotacja na dofinansowanie 

bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej, w zakresie 

przygotowania i zabezpieczenia 

dps przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-

CoV-2,  w szczególności na 

wynagrodzenia oraz dodatkowe 

składniki wynagrodzenia – III. 

Wojewoda 

Małopolski 
32 921,95 20% 

5. 

„Sami – Dzielni! Nowe 

standardy mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób 

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi”. 

ROPS Kraków 8 240,00 0% 

6. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa 

i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo – 

leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno – opiekuńczych 

i hospicjów na czas COVID – 

19”. 

Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia 

41 198,60 0% 

 

 

 
Łączna kwota: 

282 908,14 zł 
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REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU EDUKACJI 

W 2020 ROKU 
 

Powiat Limanowski jest organem prowadzącym: 

• 5 zespołów szkół : 

- Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej 

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 

- Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej 

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej 

- Zespołu Szkół  w Tymbarku 

• I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej 

• Technikum w Szczyrzycu 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej 

• Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej 

• Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej 

W ramach ww. jednostek uczniowie i słuchacze uczęszczają do 16 szkół następujących typów: 

• Liceum ogólnokształcące    3 

• Technikum     4 

• Szkoła branżowa I stopnia    3 

• Szkoła branżowa II stopnia   1 

• Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 1 

• Szkoła policealna    1  

• Szkoła podstawowa specjalna   1 

• Szkoła branżowa specjalna I stopnia  1 

• Szkoła przysposabiająca do pracy  1 

 

Klasy VIII szkół podstawowych prowadzonych przez samorządy gmin i miast 

ukończyło w tym roku ok.1470  absolwentów. W wyniku naboru przeprowadzonego na rok 

szkolny 2020/2021 do szkół prowadzonych przez Powiat Limanowski przyjętych zostało 1132 

osób, z czego 1084 to absolwenci szkół podstawowych, natomiast  pozostali to słuchacze szkół 

policealnych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły branżowej II stopnia. Część 

absolwentów została uczniami szkół niepublicznych dla młodzieży (Szkół Branżowych 

I stopnia i Techników).  
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W skali całego powiatu, w szkołach utworzonych zostało 39 oddziałów klas pierwszych, 

w tym: 

• liceów ogólnokształcących    12 

• techników      18 

• szkół branżowych I stopnia     4 

• szkół branżowych specjalnych I stopnia  1 

• przysposabiających do pracy   1 

• szkół branżowych II stopnia   1 

• liceów ogólnokształcących dla dorosłych  1 

• szkół policealnych         1 

 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia warto zaznaczyć, że 87% absolwentów szkół 

podstawowych, którzy we wrześniu przekroczyli mury placówek edukacyjnych, wybrało 

szkoły kończące się maturą. Utrzymuje się zainteresowanie uczniów technikami i szkołami 

branżowymi powstałymi z przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych. 

W oddziałach klas szkół zawodowych (technikach i szkołach branżowych I stopnia 

publicznych i niepublicznych) kształci się obecnie 77% uczniów, pozostałe 23% jest uczniami 

liceów ogólnokształcących. 

Słuchacze przyjęci do klas I szkół policealnych, liceów ogólnokształcących dla dorosłych 

oraz szkół branżowych II stopnia stanowią liczbę 48 osób. Nabór do szkół policealnych wynika 

z ułatwień w dostępie do nauki na poziomie wyższym (licencjat) i preferowaniu tej formy, jako 

sposobu na podnoszenie swoich kwalifikacji. Łącznie w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Limanowski kształci się obecnie 5007 uczniów i słuchaczy 

w 178 oddziałach. 

Liczba uczniów szkół ponadpodstawowych zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego 

o 127 osób. Liczba słuchaczy szkół dla dorosłych zwiększyła się o 17 osoby. 

W związku z wprowadzoną reformą edukacji podjęto uchwały o utworzeniu Szkoły 

Branżowej II Stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej oraz 

zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej na Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych. 

W bieżącym roku, tak jak i w poprzednich latach rekrutacja do szkół odbywała się drogą 

elektroniczną. Powiat wraz z innymi powiatami posiadał wspólną bazę informatyczną, co 

ułatwiło i uprościło proces rekrutacji zarówno uczniom jak i szkołom. Dzięki systemowi została 
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ograniczona konieczność osobistego składania przez młodzież dokumentów w kilku miejscach, 

a większość czynności związanych z ubieganiem się o przyjęcie do wybranej szkoły kandydat 

wykonał przy użyciu komputera wyposażonego w łącze internetowe. Rekrutacja elektroniczna 

dostarczyła również szeregu informacji, które powinny zostać wykorzystane w przyszłych 

latach zarówno do planowania naboru jak i organizacji sieci szkolnej.  

W przeliczeniu na etaty w szkołach i placówkach oświatowych pracuje obecnie 440 

nauczycieli, w tym: 304 nauczycieli dyplomowanych, 62 nauczycieli mianowanych, 

51 nauczycieli kontraktowych i 23 stażystów.    

Administrację i obsługę jednostek oświatowych tworzą pracownicy niepedagogiczni 

zatrudnieni na 144 etatach.   

W minionym roku szkolnym edukację ukończyło 1122 uczniów. Z pośród nich 940 

przystąpiło do egzaminu maturalnego, a zdawalność wyniosła 86%, czyli była wyższa niż 

w województwie małopolskim (85%) i w kraju (82%). Do egzaminów zawodowych 

organizowanych przez OKE przystąpiło 1174 osoby. Zdawalność wyniosła 89% i była wyższa 

od średniej krajowej jak i wojewódzkiej (74%). Część uczniów Szkół Branżowych zdawała 

egzamin czeladniczy w izbie rzemieślniczej.  

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Małopolski Kurator Oświaty nie wnosił 

zastrzeżeń do pracy szkół i placówek. 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych odbywa się głównie w powołanej do tego celu 

placówce, tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej. Obejmuje się tam 

opieką i edukacją młodzież oraz dzieci, którym orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. 

W szkołach ogólnodostępnych znajduje się niewielka ilość uczniów z orzeczeniami wydanymi 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rola szkoły ogólnodostępnej w takich 

wypadkach polega na organizacji nauczania indywidualnego, rewalidacji bądź dostosowaniu 

wymogów do indywidulanych możliwości ucznia.    

W placówkach prowadzono prace inwestycyjne i remontowe. Główne z nich:  

• rozbudowa warsztatów przy ZS nr1 w Limanowej; 

• budowa placu postojowego przy ZSP w Mszanie Dolnej; 

• zagospodarowanie terenu przy ZSTiO w Limanowej; 

• remont i adaptacja pomieszczeń w ZSTiO w Limanowej; 

• remont i adaptacja pomieszczeń w I LO w Limanowej; 

• remont i adaptacja pomieszczeń w ZS nr1 w Limanowej; 

• remont pomieszczeń w budynku ZSP w Mszanie Dolnej; 
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• remont drogi dojazdowej i placu przy ZST-I w Mszanie Dolnej; 

• remont elewacji oraz pomieszczeń w ZS w Tymbarku; 

• remont boiska wielofunkcyjnego przy SOS-W w Dobrej. 

Po wybuchu pandemii  uczniowie szkół od 12 marca do końca zajęć w minionym roku 

szkolnym, a także od 26 października kształcili się w trybie zdalnym. W celu umożliwienia 

i ułatwienia zdalnej edukacji Powiat Limanowski przystąpił  do projektu „Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i pozyskał 

dofinansowanie na zakup odpowiedniego sprzętu w kwocie 100 tys. zł. 

Projekt „Zdalna Szkoła” został wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Stan  pandemii nałożył na szkoły obowiązek opracowania i wdrożenia szeregu procedur 

organizacyjnych dotyczących funkcjonowania szkół w okresie zdalnego nauczania. Dokonano 

diagnozy dostępności sprzętu komputerowego wśród uczniów. W trudnych sytuacjach szkoły 

udostępniały uczniom sprzęt komputerowy – laptopy, zestawy komputerowe i tablety, żeby 

zapewnić uczniom możliwość nauki zdalnej w domu. Nauczyciele, aby sprostać wyzwaniom 

nauczania na odległość doskonalili swoje kompetencje oraz umiejętności w zakresie 

technologii informacyjno - komunikacyjnej, m.in. poprzez udział w szkoleniach. Zakupione 

zostały środki ochronne w postaci płynów do dezynfekcji rąk, płynów do dezynfekcji 

powierzchni, rękawiczek jednorazowych oraz stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk.  

Od momentu, gdy pojawiła się możliwość, aby kształcenie zawodowe praktyczne 

odbywało się w trybie stacjonarnym, opracowany został harmonogram realizacji zajęć 

przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu 

zawodowego, których nie można zrealizować w formie nauczania na odległość. Lekcje 

odbywały się w pracowniach szkolnych z  zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla maturzystów 

organizowane były konsultacje stacjonarne z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. 

Przeprowadzono również próbne egzaminy maturalne.  

W związku z ograniczeniem ilości uczniów na terenie szkoły część pracowników 

administracji i obsługi przeszło na system pracy zdalnej lub zostało skierowanych na tzw. 

„postojowe”.  

Pandemia wpłynęła także na zmniejszenie dochodów jednostek z tytułu wynajmu 

pomieszczeń.  

Ograniczeniu uległa również organizacja  wydarzeń szkolnych wynikających 

z kalendarza uroczystości – brak możliwości organizacji akademii szkolnych i innych 
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wydarzeń, takich jak: Festiwal Zawodów, Dni Otwarte, Targi Edukacyjne. Pandemia 

ograniczyła także możliwość realizacji wizyt zawodoznawczych, wycieczek, działalności kół 

zainteresowań, organizowania turniejów, zawodów sportowych i olimpiad.  

Mimo utrudnień udało się zrealizować znaczną część programów i projektów, w tym 

także współfinansowanych z środków zewnętrznych. Poniżej szczegółowy wykaz programów 

realizowanych w szkołach w 2020 r.:  

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIMANOWEJ.  

 

• Ekologiczny escape room i inne Eko-bajery… 

Celem projektu jest kształcenie postaw proekologicznych wśród młodzieży liceum. 

Uczniowie samodzielnie nagrali teledysk promujący ekologiczny sposób życia, stworzyli 

ekologiczny escape room oraz quiz o tematyce ekologicznej. 

- Grupa projektowa: 10 osób. 

- Środki finansowe: 1000 zł (środki zewnętrzne - grant pozyskany w konkursie).  

 

• Zielono nam w głowie i nie tylko…- czyli zielona strefa w Orkanie. 

Celem projektu było stworzenie w 1 LO zielonej strefy relaksu. W ramach pozyskanych 

środków zakupiliśmy pufy, worki – sako, stoliki oraz rośliny, które pomogły w stworzeniu na 

szkolnym korytarzu zielonej strefy. W miejscu tym uczniowie będą mogli spędzać przerwy 

międzylekcyjne i relaksować się w otoczeniu zieleni.  

- Grupa projektowa: 10 osób, projekt przeznaczony dla wszystkich uczniów 1 LO. 

- Środki finansowe: 1000 zł (środki zewnętrzne - grant pozyskany w konkursie). 

 

• Prawie jak w Luwrze – czyli niecodzienna galeria sztuki w Orkanie. 

Celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na sztukę i zachęcenie do obcowania 

z nią. Projekt polegał na wcieleniu się uczniów 1 LO w bohaterów z obrazu, a następnie 

zestawienie swojego obrazu z oryginałem. Z przesłanych przez uczniów prac zostanie 

stworzona galeria sztuki w jednej z sal lekcyjnych. 

- Grupa projektowa: 10 osób, projekt przeznaczony dla wszystkich uczniów 1 LO (na obecną 

chwilę wzięło w nim udział już ok.80 uczniów). 

- Środki finansowe: 1000 zł (środki zewnętrzne - grant pozyskany w konkursie). 
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• Rok Zerowy z chemii - organizowany na zasadzie porozumienia o współpracy z AGH. 

Kurs przygotowawczy /30 godzin/, podnoszący poziom wiedzy z chemii (tzw. Rok 

Zerowy), umożliwiający dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z chemii oraz do studiów wyższych. Zajęcia były prowadzone w formie 

mieszanej (część stacjonarnie, część online). 

- Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  29 osób z kl. III. 

- Środki finansowe:  50% przez AGH oraz 50% przez uczestników. 

 

• ARS, czyli jak dbać o miłość.  

Ogólnopolski program edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień , autorstwa 

dr Andrzeja Wojcieszaka w ramach Projektu KIK/68 Profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych 

współfinansowany w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem 

programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program został objęty patronatem Ministra 

Edukacji Narodowej.  

Celem programu jest ograniczenie używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, oraz 

wyposażenie w wiedze i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych 

oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. 

 - Liczba uczestników: ok. 220 uczniów (uczniowie klas 3). 

 - Zajęcia realizowane w ramach lekcji wychowania do życia w rodzinie. Udział w programie 

bezpłatny. 

 

• Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach 

Małopolskiej Chmury Edukacyjne – edycja IV i V rok 2020. 

Cele projektu: 

− wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych 

technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości 

komunikacji multimedialnej, 

− umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami 

z Małopolski,  

− zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów, 
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− rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do 

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizowanej przestrzeni 

edukacyjnej szkoły wyższej, 

− sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii 

komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.  

 

- Ilość uczniów biorących udział w projekcie:  

edycja IV - biologia 20 uczniów : zajęcia on-line i 2 koła naukowe; 

                -  matematyka 20 uczniów: zajęcia on-line i 2 koła naukowe; 

edycja V - biologia 20 uczniów: zajęcia on-line i 2 koła naukowe; 

                - umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 20 uczniów; 

                   zajęcia on-line i 2 koła naukowe; 

                - język angielski 20 uczniów: zajęcia on-line i 2 koła naukowe. 

 

- Środki finansowe: 

wydatki z MCHE V w 2020 r. 

▪ 45 022,91 - środki z Unii Europejskiej; 

▪ 5 298,88 - środki z Budżetu Państwa; 

▪ 2 648,51 - środki z Powiatu; 

▪ 52 970,30 - RAZEM MCHE V. 

  

wydatki z MCHE IV w 2020 r. 

▪ 24 678,62 -  środki z Unii Europejskiej; 

▪ 2 904,50 -  środki z Budżetu Państwa; 

▪ 1 451,74  - środki z Powiatu; 

▪ 29 034,86-  RAZEM MCHE IV. 

 

• Regionalny Program Stypendialny  2019/2020 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub 

przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne. 

- Stypendium w wysokości 7200 zł otrzymało 30 uczniów (uczniowie z klas 1, 2 i 3).  

 



 

str. 141 

 

• Znamię? Znam je. 

Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży ponadpodstawowej wiedzy na 

temat profilaktyki czerniaka, w szczególności: przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka 

zachorowania na czerniaka; uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie; 

uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw.  

- Liczba uczestników zajęć  w roku szkolnym 2019/2020:  240 uczniów klasy 1.  

 

• Podstępne WZW. 

Program edukacyjny realizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Krakowie od 2019 roku, opracowany przez Fundację Gwiazda Nadziei pod 

honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa 

Hepatologicznego. 

Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych 

wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, w szczególności: przekazanie 

wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki 

w tym zakresie; pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych 

zachowań zdrowotnych; kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób 

zakażonych. 

- Liczba uczestników zajęć  w roku szkolnym 2019/2020: 240 uczniów, klasy 1. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LIMANOWEJ.  

 

• Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w komponencie 

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej 

Celem programu jest zapewnienie uczniom technik możliwości poszerzania wiedzy 

z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych; wzrost 

umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych 

technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce; wzmocnienie współpracy 

pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla 

uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 37 osób. 
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- Środki finansowe:  3 428,31 zł w tym:  

▪ UE: 2 914,04 zł; 

▪ BP: 171,46 zł; 

▪ JST: 342,81zł. 

 

• Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin Zadanie 1.5 Priorytet I. 

Celem programu jest przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla 

uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione 

zostaną maksymalne komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 0; 

- Środki finansowe: 600 zł.  

 

• Szkoła Promująca Zdrowie. 

Celem programu jest: 

− pomaganie członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć 

i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie, 

− zarządzanie projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, 

partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności 

lokalnej, skuteczności i długofalowości działań, 

− prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia 

jej jakości i skuteczności, 

− tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, 

osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów 

i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, 

− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców 

i osób ze społeczności lokalnej, 

− tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 

samopoczuciu uczniów i pracowników.  

Dzięki podjętym staraniom we wrześniu 2020 r. szkoła otrzymała krajowy certyfikat „Szkoły 

Promującej Zdrowie”. 

− - Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 1500 osób. 
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• Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. 

Celem programu jest zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole, 

podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo uczniów. Uwieńczeniem starań szkoły 

było otrzymanie certyfikatu „Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 1500 osób. 

 

• Rok zerowy - współpraca z AGH. 

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych, 

utrwalanie wiadomości pod kątem egzaminu maturalnego, zwiększanie szans dostania się na 

studia, możliwość udziału w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 173 osoby. 

 

• e-Twinning Sharing Cultures Through Food. 

Celem programu jest poznawanie i promowanie regionalnej kuchni jako ważnego 

składnika dziedzictwa kulturowego, promowanie kuchni regionalnej jako produktu 

turystycznego, rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu oraz innych krajów, 

rozwijanie umiejętności zawodowych (przyrządzanie potraw, zdobywanie wiedzy o produktach 

i atrakcjach turystycznych i ich promowanie), rozwijanie umiejętności językowych, 

społecznych oraz umiejętności korzystania z technologii (TIK), promowanie szkoły w regionie, 

kształtowanie tożsamości regionalnej uczniów oraz ich zaangażowania w ochronę i promocję 

dziedzictwa kulturowego regionu. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 19 osób. 

 

• Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020. 

Głównym celem projektu jest połączenie kompetencji porozumiewania się w języku 

obcym z kompetencjami informatycznymi oraz zwiększenie przez nauczycieli swoich 

umiejętności, wiedzy i postaw na temat kompetencji kluczowych. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 394 osoby. 
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• ARS czyli jak dbać o miłość. 

Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, 

prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 200 osób. 

 

• Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt. ,, Podstępne WZW” realizowany 

przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Limanowej. 

Celem programu edukacyjnego jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na 

rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia. Podejmowanie działań 

profilaktycznych, a także umożliwiających rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego 

dalszemu rozprzestrzenianiu się. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych który odpowiada na pojawiające się przypadki zakażeń HAV, HBV 

i HCV.   

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 90 osób. 

 

• Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,, Podstępne WZW” Program 

profilaktyki HIV/AIDS realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno- Epidemiologiczną w Limanowej. 

Program ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie 

odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 

oraz promocję testowania w kierunku HIV. Podejmowane są działania dotyczące profilaktyki 

zakażeń HIV wśród ogółu społeczeństwa oraz wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 

ryzykownych. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 1500 osób. 

 

• Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,,Podstępne WZW” Program 

profilaktyki HIV/AIDS Program profilaktyki zachorowania na czerniaka pt: 

„Znamię ! Znam je?” realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- 

Epidemiologiczną w Limanowej. 

Program jest realizowany w ramach rozpoczętego przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

województwa podkarpackiego w 2015 r. programu profilaktyczno-edukacyjnego „Znamię! 
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Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry. Celem programu jest popularyzacja 

profilaktyki, prezentacja skutecznych  metod zabezpieczania się przed tym nowotworem skóry. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 270 osób. 

 

• Wojewódzki program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie, Pierwszy 

krok” realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - 

Epidemiologiczną w Limanowej. 

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy 

i umieralności na tę chorobę. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki 

macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu. Kształtowanie świadomości na temat 

czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy. Motywowanie kobiet do regularnego 

poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. Przygotowanie młodzieży do roli 

liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym. Dostarczenie informacji 

o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 240 osób. 

 

• Budżet obywatelski województwa małopolskiego – 4 edycja „Wirtualny biznes – 

realne kompetencje symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych 

subregionu Sądeckiego”. 

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, którego celem jest 

zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej poprzez 

organizację zajęć na symulatorach biznesu. Młodzież zespołowo tworzy wirtualne 

przedsiębiorstwa i poprzez symulację rzeczywistych sytuacji biznesowych podejmuje 

odpowiednie decyzje, doskonali umiejętności kluczowe, takie jak: przedsiębiorczość, 

kreatywność, rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie, planowanie, praca w grupie. 

Przewidzianych jest minimum 10 rund decyzyjnych. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 23 osoby. 

 

• Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny. 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych 

z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Projekt obejmuje powiaty: 

miechowski, proszowicki, krakowski, myślenicki, limanowski oraz bocheński. 
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Efektami jest zdobycie nowej wiedzy oraz większa otwartość wśród uczniów. 

Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny to program dla młodzieży, który kształtuje w nich 

otwartość i dyscyplinę. Udział w przeprowadzanych zajęciach pozwala uczniom w dużym 

stopniu na poszerzanie swojej wiedzy oraz rozwijanie własnej wyobraźni.  

Projekt zakłada realizację szkoleń w 3 edycjach, z których każda składa się z 2 etapów 

poprzedzonych rekrutacją. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem w ramach 

36 szkoleń - w formie tradycyjnej w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 

szkoleń e-learningowych. Programy szkoleń są dostosowane do poziomu uczestników 

szkolenia i będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi np. gry decyzyjne, 

symulacje komputerowe, filmy edukacyjne, gry planszowe, praca z fantomami, metoda PBL 

i case study. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 44 osoby. 

 

• Przystań w sieci. 

Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się 

zetknąć w Internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. 

Projekt ma także za zadanie wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać 

i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa. Projekt jest objęty honorowym patronatem Prezesa 

Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zwieńczeniem udziału w projekcie „Przystań 

w sieci” jest możliwość zdobycia dla szkoły wyjątkowego Certyfikatu  „Szkoły Promującej 

Świadome Korzystanie z Internetu”. 

- Liczba uczniów biorąca udział w projekcie: 270 osób. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LIMANOWEJ.  

 

• Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego 

Okres realizacji: 2017 - 2020. 

Całkowita wartość projektu: 6 617 310,14 zł. 

Dofinansowanie: 5 955 566.26 zł (90%). 

 

Środki jakie przeznaczono na daną szkołę:  

▪ ZST – I w Mszanie Dolnej – 1 008 708,40 zł, w tym wyposażenie 142 000,00 zł, 
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▪ ZSTiO  w Limanowej – 2 574 193,89 zł, w tym wyposażenie 910 622,81 zł, adaptacja 

1 955 000,00 zł (dofinansowanie 449 978,68 zł), 

▪ ZSP w Mszanie Dolnej – 1 398 502,70 zł, w tym wyposażenie 72 562,70 zł,  

▪ ZS nr 1 w Limanowej – 1 619 443,15 zł, w tym wyposażenie 59 490,00 zł,  

▪ SOSW w Dobrej – 16 462,00 zł. 

 

W 2020 r. kwota wydatków wyniosła ogółem 1 253 712,46 zł, wsparciem w ramach 

projektu objęto 342 uczniów. 

W ramach projektu kontynuowane były kursy dla uczniów, nauczycieli, staże, stypendia 

jak również zakup wyposażenia. 

W wyniku wybuchu pandemii nie odbyły się zaplanowane wizyty zawodoznawcze, 

w związku z tym zaplanowano dodatkowe kursy wewnętrzne dla uczniów.  

 

• Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami. 

Projekt realizowany jest od roku 2020 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje, 

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa.  

Szkoły biorące udział w projekcie to: ZSTiO w Limanowej, ZS nr 1 w Limanowej, ZSP 

w Mszanie Dolnej, ZST-I w Mszanie Dolnej, SOSW w Dobrej. 

Okres realizacji: 2020 - 2023. 

Całkowita wartość projektu: 7 901 590,21 zł. 

Dofinansowanie:  7 110 416,71 zł. 

Środki przeznaczone na każda placówkę z projektu odrębnie:  

▪ ZST – I w Mszanie Dolnej – 1 751 236,21 zł, w tym wyposażenie 358 834,01 zł, 

▪ ZSTiO  w Limanowej – 1 353 041,20 zł, w tym wyposażenie 258 800,00 zł, 

▪ ZSP w Mszanie Dolnej – 1 086 440,00 zł, w tym wyposażenie 218 000,00 zł, adaptacja 

68 000,00 zł, 

▪ ZS nr 1 w Limanowej – 3 282 734,86 zł, w tym wyposażenie 368 433,02 zł, adaptacja 

421 502,06 zł, 

▪ SOSW w Dobrej – 428 137,94 zł, w tym wyposażenie 133 220,00 zł, adaptacja 

8 497,94 zł, 
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W ramach projektu planuje się:  

− adaptację pracowni budowlanej w ZS nr 1 w Limanowej, w tym: prace remontowo – 

budowlane, dostosowanie pomieszczeń istniejącej pracowni zajęć praktycznych oraz 

nowej pracowni dla osób niepełnosprawnych. W istniejącej części warsztatów planuje 

się takie pomieszczenia jak: szatnie męską, damską, sanitariaty oraz część tzw. 

„brudną” (mycie narzędzi budowlanych). W części nowej pracowni przewiduje się 

wydzielenie pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia magazynowego oraz pracowni 

zajęć praktycznych (wolna przestrzeń z możliwością wydzielenia trzech stanowisk 

pracy na okres egzaminów za pomocą przegród ruchomych) – wartość kosztorysowa 

780 733,68 zł; 

− adaptację pracowni gastronomicznej w ZSP w Mszanie Dolnej, w tym: roboty 

przygotowawcze wraz z demontażem urządzeń, roboty rozbiórkowe, roboty 

okładzinowe, sucha zabudowa, roboty murarskie,  malarskie, tynkarskie, stolarka 

otworowa, instalacja elektryczna, dostosowanie instalacji gazowej, wodociągowej, 

wentylacji – wartość kosztorysowa 70 800,99 zł; 

− adaptację pracowni gastronomicznej w SOSW w Dobrej, polegająca na: demontażu 

armatury i baterii, skuwaniu płytek ściennych, demontażu okapów i rury wentylacyjnej, 

wykonaniu podłączenia wody i odpływów do zlewu i umywalki, montażu stołu ze 

zlewem dwukomorowym, montażu baterii do zlewu, montaż umywalki, wykonaniu 

oddzielnego zasilania do dwóch kuchenek elektryczno - gazowych i pieca 

konwekcyjnego, montażu kuchenek i pieca konwekcyjnego, montażu okapów do 

jednego kanału wentylacyjnego, Wykonaniu i montaż zabudowy okapów z płyt regips, 

ułożeniu płytek, malowaniu ścian – wartość kosztorysowa 14 350,00 zł; 

− zakup wyposażenia do pracowni budowlanej do ZS nr 1 w Limanowej – 368 433,02 zł; 

− zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej/żywienia do ZSP w Mszanie Dolnej 

– 218 000,00 zł; 

− zakup wyposażenia do pracowni elektrycznych i mechanicznych w ZSTiO 

w Limanowej – 258 800,00 zł; 

− zakup wyposażenia do pracowni elektrycznych i mechanicznych w ZSTI w Mszanie 

Dolnej – 358 834,01. 

 

Ponadto planuje się: 

- studia podyplomowe dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie,  
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- kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, 

- kursy specjalistyczne dla uczniów (branża mechaniczna i górniczo-hutnicza, budowlana, 

gastronomiczno – turystyczna), kursy z prawa jazdy, 

- doradztwa edukacyjno – zawodowe, 

- staże i praktyki zawodowe płatne, 

- stypendia naukowe, 

- wizyty zawodoznawcze. 

 

W 2020 r. kwota wydatków wyniosła ogółem 272 143,06 zł, wsparciem w ramach projektu 

objęto 94 uczniów. 

 

• Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w komponencie 

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. 

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie 

poprzez realizację wspólnych projektów, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych 

i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informatyczną.  

W 2020 r. wydatki w ramach projektu wyniosły 2746,98 zł . W ramach projektu 48 uczniów 

uczestniczyło w dodatkowych zajęciach rozwijających w formie zajęć on - line (obszar 

mechaniczno - mechatroniczny i elektryczno- elektroniczny).  

 

• Program profilaktyki zakażeń HPV  i raka szyjki macicy Wybierz życie - pierwszy 

krok. 

Program realizowany na terenie woj. małopolskiego pod honorowym patronatem 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. Celem  głównym programu jest zmniejszenie występowania 

raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. Udział w programie jest bezpłatny. W roku 

szkolnym 2019/2020 udział w projekcie wzięło 60 osób, w roku szkolnym 2020/2021 

60 uczniów. 

 

• Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka – edycja 2020/2021.  

Celem programu jest ograniczenie wskaźników zachorowań na nowotwory skóry oraz 

ograniczenie narażenia populacji dorosłych na działanie  promieniowania UV. Udział 

w programie jest bezpłatny. Zajęcia realizowano w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 – 

udział w nich wzięło 349 uczniów.  
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• Program profilaktyki uzależnień ARS czyli jak dbać o miłość. 

Program ten został opracowany w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych 

i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez 

młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Udział w programie jest bezpłatny. W roku szkolnym 

2019/2020 udział w projekcie wzięło 90 osób, w roku szkolnym 2020/2021 150 uczniów. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W MSZANIE DOLNEJ.  

 

• Smaczne polskie potrawy w innej części Europy. 

 

Program realizowany jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, 

który jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu zaplanowany jest 

wyjazd 20 uczniów ZSP wraz z  2 opiekunami w celu popularyzacji kuchni polskiej do 

Bułgarii. By zrealizować kluczowe założenia projektu nasza szkoła pozyskała 86 606,00 zł 

z funduszy unijnych. 

 Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz 

z opiekunami do  krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują 

przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia 

kompetencji kluczowych. Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych 

kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności 

uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego 

zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

 Ponieważ uczniowie szkoły kształcą się w m.in. branży usługowo-gastronomicznej, 

potrawy kuchni naszego kraju, a zwłaszcza naszego regionu zagórzańskiego, są im bardzo 

bliskie. Powszechnie wiadomo ze  nasza kuchnia jest warta zaprezentowania na rynku 

europejskim, a ponieważ uczniowie ZSP potrafią przygotować różne tradycyjne potrawy, będą 

mieli okazje by połączyć swoją pasje gastronomiczną z  niesamowitą przygodą jaką zawsze są 

wymiany i udziały w projektach unijnych. 
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Zostaną przygotowane i zrealizowane warsztaty kulinarne dla zagranicznych kolegów. 

Uczniowie wystąpią w tradycyjnych strojach zagórzańskich. Po degustacji i na pewno 

wspaniale spędzonym wspólnie czasie zostanie opracowana wersja elektroniczna książki 

kucharskiej z tego spotkania w języku obcym wzbogacona nagraniami, relacjami i przepisami 

z danego przedsięwzięcia. Będzie to tez niepowtarzalna okazja na promowanie regionalnej 

kuchni oraz zdobycie kolejnego doświadczenia, poznanie nowych przyjaciół i ich kultury. 

 

PLANOWANE WYDATKI  

▪ Kategoria Podróż:                           26 378 zł; 

▪ Kategoria Pobyt za granicą:           43 358 zł; 

▪ Kategoria Przygotowanie uczestników do mobilności:   15 260 zł; 

▪ Wsparcie dla instytucji przyjmującej:        1 610 zł; 

SUMA : 86 606 zł. 

W związku z sytuacja pandemiczną realizacja projektu została przesunięta w czasie. 

 

• Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II współfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

 

Celem zadania jest: 

− wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce, 

− zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu 

przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

− wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez 

realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej 

specyfiki studiowania. 

W 2020 roku w projekcie brało udział 92 osoby: 

1. Obszar turystyka: 24 osób + 18 osób = 42 osoby, 

2. Obszar żywność: 16 osób +34 osoby =  50 osób. 

 

- Kwota planowana 13 316,49 zł, 

- Kwota wydatkowana: 3466,49 zł. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W MSZANIE DOLNEJ. 

 

• Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego  

W ramach projektu realizowane są kursy branżowe wewnętrzne i zewnętrzne, staże, 

wizyty zawodoznawcze, doradztwo zawodowe.  

W projekcie uczestniczyło: 289 osób w kursach, 10 w stażach, 40 skorzystało z doradztwa 

zawodowego 4 nauczycieli z kursu branżowego. 

 

• Zawód nie zawodzi. 

Konkurs promujący zawody dla uczniów szkół podstawowych. Realizowany jest we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Humaneo z Nowego Sącza. Jego celem jest popularyzacja 

zawodów kształconych w szkołach średnich Powiatu Limanowskiego. W oparciu o materiały 

przygotowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i platformę e-leringową szkoły 

przeprowadzany jest 2-etapowy konkurs w 5 branżach. 

Projekt był finansowany przez  Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza. 

 

• Eksperyment pedagogiczny polegający na kształceniu w  nowym zawodzie - 

technik spawalnictwa.  

Eksperyment realizowany jest w klasie trzeciej od roku szkolnego 2018/2019 

(32 uczniów) i w klasach drugich od 1 września 2019 roku (52 uczniów). 

 

• Oblicza dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju. 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana 

Pawła II w Krakowie „ Oblicza dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” . 

W ramach projektu organizowane są m.in. tydzień ekumeniczny, dzień pamięci ofiar 

holokaustu, przygotowanie prezentacji, gazetek, ogólnopolski konkurs „Młody Asyż”. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYMBARKU.  

 

• ARS –  Jak dbać o miłość. 

Celem projektu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych 

i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez 

młodzież wchodzącą w dorosłe życie.  

Program (bezpłatny) Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ilość uczestników - 73. 

 

• Światowy Dzień Bez Tytoniu.  

Program rekomendowany przez  Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Ministerstwo 

Zdrowia.  

Ilość uczestników: 86 osób. 

 

• Tydzień Bezpiecznego Internetu (DBI) oraz obchody Dnia Bezpiecznego 

Internetu: Działajmy razem.  

To cykl działań na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów organizowanych pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Ilość uczestników: 119 osób. 

 

• Szkolny Klub Sportowy. 

Program realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu, którego celem jest 

popularyzowanie sportu wśród młodzieży.  

Ilość uczestników: 30 osób.   

Środki finansowe: 230 zł (wkład własny). 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
 Poczucie bezpieczeństwa to naczelne prawo każdego człowieka. Obowiązkiem państwa 

jest jego zapewnienie między innymi poprzez inicjowanie i organizowanie działań, mających 

na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim 

zjawiskom kryminogennym. W tym celu istotnym jest stworzenie spójnego harmonogramu 

działań podmiotów poruszających się w sferze przeciwdziałania zagrożeniom. Działania te 

wymagają szerokiego współdziałania administracji rządowej, samorządowej, powiatowych 

służb inspekcji, straży, organizacji społecznych i przyczyniają się do zrozumienia faktu, że 

wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo. 

 

Obszar strategiczny: Warunki życia. Cel strategiczny: Kreowanie przyjaznego 

i bezpiecznego środowiska życia mieszkańców. Cele operacyjne: 3.3 Wsparcie systemu 

zarzadzania bezpieczeństwem na terenie powiatu. Działanie 3.3.1 Doskonalenie współpracy 

w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego- wspólne 

działania również o charakterze ćwiczeń, prewencji, akcji edukacyjno – 

informacyjnych w zakresie zachowania w sytuacjach zagrożeń oraz udzielania 

pierwszej pomocy. Działanie 3.3.2. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych –

inwestycje, właściwe zagospodarowanie przestrzeni, spowalnianie spływu wód 

powierzchniowych, retencja, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania, 

doposażenie służb ratowniczych w środki techniczne, wsparcie doskonalenia 

zawodowego itp. 

 

 W Powiecie Limanowskim w 2020 r. podejmowane były interwencje w oparciu 

o Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego „Bezpieczny Powiat Limanowski na lata 2018-2021” przyjęty Uchwałą 

nr XXV/255/18 z dnia 6 marca 2018 r. Program stanowi kontynuację założeń jego poprzedniej 

wersji obowiązującej w latach 2014 - 2017. 

Głównym celem Planu „Bezpieczny Powiat Limanowski” jest ograniczenie skali 

niekorzystnych zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. 

Podejmowane działania bezpośrednio wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Limanowskiego oraz wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców 

i innych osób przebywających czasowo na jego terenie. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest 

poprzez: 
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▪ ograniczenie przestępczości i towarzyszące jej zmniejszenie liczby zagrożeń, 

▪ zapobieganie patologiom społecznym jako zjawiskom kryminogennym, 

▪ wzrost prestiżu instytucji i osób działających na rzecz bezpieczeństwa,  

▪ zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym, 

▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, 

▪ poprawa bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, 

▪ doskonalenie reagowania na zagrożenia (naturalne i wynikające z działalności 

człowieka), 

▪ doposażenie podmiotów realizujących zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, 

▪ podnoszenie świadomości społecznej poprzez akcje informacyjne i szkoleniowe. 

 

Program ten realizowany jest poprzez: merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego 

w Limanowej, Komendę Powiatową Policji w Limanowej, Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Limanowej i Jednostki OSP, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Limanowej, Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej oraz miasta i gminy z terenu powiatu 

limanowskiego. 

 

Zarządzanie kryzysowe. 

 

 Zgodnie z ustawą, Starosta jest organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego na obszarze powiatu, kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, 

planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na podległym terenie. Zadania 

z zakresu zarządzania kryzysowego i zapobiegania zagrożeniom, Starosta Limanowski 

realizuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych 

powiatu. 

W tym celu powołane zostały Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego. 

W 2020 r. na terenie powiatu limanowskiego nie wystąpiły zdarzenia, które mogły 

doprowadzić do sytuacji kryzysowej, w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 

a których skutki zagrażały życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach 

albo środowisku na znacznych obszarach. Jednakże do najczęściej występujących zagrożeń 

można zaliczyć powodzie, podtopienia, huraganowe wiatry, zanieczyszczenie powietrza oraz 

przestępczość. 
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Fundamentalnym dokumentem, opracowanym zgodnie z zasadami ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym i zatwierdzonym przez Wojewodę Małopolskiego, jest Powiatowy Plan 

Zarządzania Kryzysowego, na bieżąco aktualizowany i uzgadniany z kierownikami jednostek 

organizacyjnych w zakresie ich dotyczącym. Opierają się na nim wszelkie działania służące 

zapewnieniu bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom i usuwaniu skutków zdarzeń 

kryzysowych.  W Powiecie Limanowskim za realizację zadań wpływających na 

bezpieczeństwo publiczne i realizację planu zarządzania kryzysowego odpowiada Wydział 

Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

 W 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia, podczas których obradowano między innymi na 

temat działań podejmowanych i planowanych przez służby, inspekcje i straże, podsumowano 

realizacje programu „Bezpieczny Powiat Limanowski” za rok 2019 oraz poddano ocenie stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu limanowskiego, dokonując tym 

samym oceny pracy służb. 

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

 

 W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK), wchodzą 

dyrektorzy niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz przedstawiciele 

służb, straży i podmiotów odpowiedzialnych za zapobieganie i reagowanie na sytuacje 

kryzysowe. 

W kompetencjach zespołu leży ocena występujących i prognozowanych potencjalnych 

zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Zespół poddaje ocenie stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oraz działania mające na celu 

zapewnienia bezpiecznego wypoczynku i opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, mieszkańców 

i turystów w czasie wakacji i ferii zimowych, a także stan przygotowań instytucji i służb do 

ekstremalnych warunków zimowych jak również sytuacji pogodowych mających negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. 
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Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) pełni całodobowe dyżury 

zapewniające, zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie, sprawny przepływ informacji 

oraz podejmowanie działania w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia. 

Ponadto do zadań PCZK należy powiadamianie oraz koordynacja przekazywania informacji 

w przypadku zaistnienia zdarzeń stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia 

powiatowego lub środowiska. Dyżurni PCZK przyjmują zgłoszenia od różnych podmiotów 

i przekazują odpowiednim służbom informacje o zdarzeniach oraz sporządzają raporty ze 

swojej działalności. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa. 

 

 Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu stanowią i są szczególnie niebezpieczne 

potoki górskie, który w nagłych stanach przyboru wód opadowych dokonują dużych zniszczeń 

szczególnie w infrastrukturze drogowej. Warto zaznaczyć, że nie jest możliwe pełne 

zabezpieczenie przed powodzią, dlatego też w celu szeroko pojętej ochrony ludności oraz 

umniejszenia szkód opracowano Plan operacyjny Ochrony Przed Powodzią Powiatu 

Limanowskiego. Dokument jest corocznie aktualizowany. Określono w nim nie tylko zakres 

działania podmiotów zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe od momentu 

wystąpienia zagrożenia do usunięcia ich skutków, ale też najważniejsze podmioty biorące 

udział w ochronie przeciwpowodziowej lub udzielające wsparcia w działaniach, w trakcie 

wystąpienia zagrożenia powodziowego. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 

powiatowym na terenie powiatu limanowskiego działa Powiatowy Magazyn 

Przeciwpowodziowy mający na wyposażeniu sprzęt i narzędzia służące do walki z powodziami 

oraz innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami zagrażającymi środowisku oraz życiu i zdrowiu 

ludzi. 

W okresie od 20 – 23 czerwca 2020 r. na terenie powiatu limanowskiego obowiązywał 

alarm przeciwpowodziowy, w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz znacznym 

wzrostem poziomu wód w rzekach i potokach. Intensywne opady deszczu przetoczyły się przez 

obszar gmin: Dobra, Jodłownik oraz Mszana Dolna, powodując znaczne straty 

w infrastrukturze drogowej, komunalnej jak również mieszkańcom Powiatu Limanowskiego.  
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Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 W 2020 r. na terenie powiatu limanowskiego zadania na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej oraz ratownictwa oprócz Państwowej Straży Pożarnej realizowało również 

55 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  w tym 28 jednostek wpisanych do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki te zrzeszają 1504 ratowników przeszkolonych, 

z czego 989 ratowników działa w OSP KSRG. Uczestniczyły one w akcjach ratowniczo-

gaśniczych w czasie pożarów, powodzi, zajmowały się ratownictwem technicznym po 

zdarzeniach drogowych. Jednostki OSP stanowią ważne ogniwo w ostrzeganiu ludności 

o istniejących zagrożeniach, prowadzą akcje informacyjno-profilaktyczne głównie wśród 

młodego pokolenia, zabezpieczają imprezy organizowane na podległym terenie, 

przeprowadzają w razie potrzeby ewakuację ludności i mienia. 

 

Zabezpieczenie finansowe działań 

 

 W 2020 r. na potrzeby realizacji zadań, zabezpieczono w budżecie powiatu środki 

finansowe w wysokości 230 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

Środki budżetowe przeznaczono m in. na następujące zadania: 

- na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Limanowej kwotę 30 000,00 zł na samochód 

Służbowy, 

- na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację i rozbudowę 

Systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP oraz przystosowania 

i  infrastruktury do wykorzystania na potrzeby łączności będącej w dyspozycji PCZK na 

terenie powiatu limanowskiego. 

 

Pozostałe zadania. 

 

 Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich realizował 

zadania własne i zlecone z zakresu obrony cywilnej (OC) oraz obronności. 

Do zadań z zakresu OC należy zaliczyć opracowanie Powiatowego Planu Obrony 

Cywilnej oraz jego bieżącą aktualizację, nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej 

jednostek samorządu terytorialnego, kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji 

przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki 
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organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie powiatu, realizowanie zadań 

upowszechniających obronę cywilną oraz przygotowanie ludności do uczestnictwa 

w powszechnej samoobronie, nadzór i koordynacja ćwiczeń, w tym ewakuacji obiektów 

użyteczności publicznej. 

W 2020 r. zaktualizowano bazę danych w zakresie ewidencji syren alarmowych oraz 

systemu ostrzegania ludności, jak również zestawienie danych rozmieszczenia punktów 

wykonujących pomiary skażeń na terenie powiatu oraz zestawienie formacji OC systemu 

wykrywania i alarmowania (SWA), Z uwagi na sytuację pandemii Covid -19 nie realizowany 

został nadzór nad szefami OC w gminach. Zadanie to realizowane będzie w 2021 r. i obejmie 

okres roku 2020. 

 Zadania z zakresu obronności to m.in.: opracowanie nowego Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Powiatu Limanowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno – militarnego) i w czasie wojny. 

Z uwagi na obszerny zakres prac planistycznych zadanie to jest realizowane również w 2021 r. 

Prace obejmują przygotowanie starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania 

w okresie podnoszenia gotowości obronnej państwa, organizowanie szkoleń obronnych, 

realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych, koordynacja działań oraz 

monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie wyjątkowym, monitorowanie przestrzegania 

ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu wojennego, organizowanie i przeprowadzanie 

kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu, organizacja doręczania kart powołania 

i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej w trybie 

akcji kurierskiej. 

W trakcie prowadzonej kwalifikacji wojskowej w okresie luty – marzec 2020 r. wydanych 

zostało 883 orzeczeń dotyczące stanu zdrowia osób objętych obowiązkiem stawiennictwa. 

Starosta Limanowski, realizując zadania z zakresu administracji publicznej, odpowiedzialny 

jest także za sprawne przeprowadzenie zadania zleconego, jakim jest kwalifikacja wojskowa, 

w  tym za zapewnienie lokalu i wyposażenia pomieszczeń w sprzęt i narzędzia niezbędne do 

pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz przedstawicieli 12 gmin/miast i Wojskowej 

Komendy Uzupełnień. 

Z budżetu Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej na realizację tego zadania 

przeznaczona została kwota 54 970,00 zł z czego wykorzystano 48 782,32 zł, a pozostała kwota 

w wysokości 6.187,68 została rozliczona i zwrócona do budżetu Wojewody Małopolskiego. 

Nie wykorzystanie dotacji w całości miało miejsce w związku z pandemią Covid-19, gdyż 

kwalifikacja wojskowa nie została zakończona z racji wprowadzonych ograniczeń. 
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Publikacje internetowe. 

 

 Ważnym elementem przepływu informacji są publikacje internetowe na stronie 

Starostwa Powiatowego w Limanowej, za pośrednictwem której w 2020 r. przekazano 

98 ostrzeżeń meteorologicznych, 20 komunikatów o zanieczyszczeniu powietrza oraz 

kilkanaście decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zanieczyszczenia wody 

pitnej. 

Ponadto na terenie powiatu limanowskiego funkcjonuje system powiadamiania SMS-owego 

o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Działania związane z pandemią Covid- 19. 

 

 Zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii, 

Starosta Limanowski został zobowiązany do utworzenia na terenie powiatu punktów 

kwarantanny dla osób powracających z zagranicy, gdzie transmisja koronawirusa jest wysoka. 

Na terenie powiatu limanowskiego utworzone zostały dwa punkty kwarantanny zlokalizowane: 

▪ w budynku Domu Wczasów Dziecięcych „Stara Kolonia” w Porębie Wielkiej, 

▪ w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, ul. Piłsudskiego 81. 

W okresie od 15.03.2020 r. do 20.06.2020 r. w punktach kwarantanny przebywało łącznie 

110 osób. Ogółem poniesione koszty z tego tytułu wyniosły 174 147,22 zł. Wydatki te zostały 

refinansowane przez Wojewodę Małopolskiego na które złożyło się: 

1) koszty całodobowego wyżywienia osób przebywających w punktach kwarantanny 

(koszt utrzymania jednej osoby 52 zł/doba), 

2) zatrudnienie osób do obsługi, 

3) zakup usług pralniczych i wywozu śmieci, 

4) zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych i higienicznych. 

Inne działania podejmowane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa to: 

1) realizacja wszystkich wytycznych i ograniczeń wynikających z wydawanych przez 

Ministra Zdrowia rozporządzeń, 

2) udział w wideokonferencjach z Wojewodą Małopolskim, Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym ( w okresie od marca do maja raz w tygodniu a później według potrzeb), 

3) cotygodniowe wideokonferencje organizowane przez Starostę Limanowskiego 

z powiatowymi inspekcjami, służbami, strażami, wójtami i Szpitalem Powiatowym, 
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mające na celu zebranie i przekazanie bieżących informacji, wytycznych i sposobu 

postępowania, 

4) ścisła współpraca z wójtami oraz GOPS- ami w zakresie dotyczącym wymiany 

informacji o ilości zakażeń i zabezpieczenia pomocy dla osób ich potrzebującej, 

5) wymiana korespondencji pomiędzy służbami wojewody w zakresie dopracowania 

procedur służących ograniczeniu emisji wirusa. 

 

Wsparcie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Limanowej: 

1) wypożyczenie laptopów, 

2) przekazanie 5 telefonów komórkowych wraz z kartami, celem poprawy łączności 

z osobami potrzebującymi pomocy, 

3) oddelegowanie pracowników do pomocy w bieżącej działalności, 

4) pokrycie kosztów wyżywienia pracowników stacji w najcięższym okresie walki 

z koronawirusem. 

Wsparcie dla DPS - ów z terenu powiatu limanowskiego poprzez zakup środków ochrony 

osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. Przekazanie 2000 maseczek ochronnych dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla ratowników OSP. 

Pomoc przy dystrybucji środków ochrony dla wszystkich szkół, żłobków i przedszkoli z terenu 

powiatu limanowskiego, przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego. 
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INWESTYCJE I PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 R. 

 

„Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Limanowej”. 

 

Całkowita wartość projektu: 1 032 739,74 zł. 

Środki własne: 100%. 

 

Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 

1) wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową oraz wykonanie 

nowych projektowanych nawierzchni, 

2) wykonanie rozbudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej, 

3) wykonanie bram i furtek, 

4) wykonanie remontu wejścia do budynku od strony warsztatu, 

5) wymianę istniejącej wiaty śmietnikowej na nową,  

6) regulację i dostosowanie do nowej nawierzchni istniejących studzienek instalacyjnych, 

7) wykonanie izolacji przeciwwodnej na części istniejącej ściany piwnic, 

8) remont istniejących instalacji i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem 

nowych odcinków, 

9) wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą. 

Dodatkowo w ramach realizacji prac budowlanych zrealizowano również m. in.: 

- zmianę technologii wykonania wzmocnienia podłoża – zastosowana technologia stabilizacji 

istniejącego podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego zapewniła osiągnięcie odpowiednich 

parametrów wytrzymałościowych, jak i związanie zalegającej wody; 

- odwodnienie oraz izolację fundamentów budynku internatu oraz budynku mieszkalnego od 

strony wschodniej.  
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Źródło: fot. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.  
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Remont boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Dobrej. 

 

Całkowita wartość projektu: 340 437,28 zł brutto. 

Wysokość dofinansowania: 152 310,00 zł. 

  

 Dotacja z Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska 

infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS edycja 2020”. 

W ramach inwestycji zrealizowany został remont całkowity boiska przyszkolnego przy 

SOSW w Dobrej. Przed wykonaniem remontu istniejące boisko wielofunkcyjne posiadało 

nawierzchnię asfaltową, pozostałe boiska nawierzchnię żwirowo-piaskową, zaś bieżnia 

typową, stosowaną w latach wcześniejszych czarną nawierzchnię żwirową.  

Zadanie obejmowało: 

- remont boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, piłka ręczną, piłka nożna, tenis) 

o nawierzchni poliuretanowej wraz z osprzętem, 

-  remont boiska do siatkówki o nawierzchni z mączki ceglanej, 

- remont skoczni do skoku w dal – rozbieg o nawierzchni poliuretanowej, 

- remont bieżni  z wymianą obrzeży  betonowych oraz wykonaniem nawierzchni z mączki 

ceglanej, 

- zabudowa piłkochwytów wokół całego boiska, 

- zagospodarowanie terenu, montaż ławek, koszy. 
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Źródło: fot. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.  

 

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej w celu utworzenia pracowni 

budowlanej. 

 

Wartość umowy: 674 674,86 zł. 

Wartość dotacji: 421.502,06 zł. 

 

 Dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 w ramach projektu pn. „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie 

oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami”.  

Inwestycja została rozpoczęta w 2020 r. Obecnie trwają prace odbiorowe. 

 

Zakres inwestycji obejmował prace remontowo – budowlane oraz dostosowanie pomieszczeń 

istniejącej pracowni zajęć praktycznych oraz nowej pracowni dla osób niepełnosprawnych. 

W  istniejącej części warsztatów wykonano następujące pomieszczenia: szatnię męską, 

damską, sanitariaty oraz część tzw. „brudną” (mycie narzędzi budowlanych). 

W części nowej, wybudowanej pracowni wykonano pomieszczenie socjalne, pomieszczenia 

magazynowe oraz pracownię zajęć praktycznych (jest to wolna przestrzeń z możliwością 

wydzielenia trzech stanowisk pracy na okres egzaminów za pomocą przegród ruchomych).  
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Źródło: fot. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.  
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Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

im. Józefa Marka w Mszanie Dolnej wraz z utwardzeniem części działki budowlanej. 

  

Wartość robót: 114 800,00 zł. 

Środki własne: 100 %. 

 

Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 

− roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe oraz rozbiórkowe, 

− roboty ziemne, wykopy, 

− zabezpieczenie odcinka sieci elektroenergetycznej rurą ochronną dwudzielną, 

− roboty nawierzchniowe, konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu, 

− roboty wykończeniowe, zieleńce, plantowanie, humusowanie i obsianie, 

− wykonanie odwodnienia. 

 

 
Źródło: fot. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.  
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Wnioski o dofinansowanie złożone w 2020 r.: 

 

Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.  

Nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Techniczno- 

Informatycznych w Mszanie Dolnej wraz z ich oświetleniem. 

Wartość robót ogółem: 1 144 770,00 zł. 

Planowane dofinansowanie: 572 385,00 zł.  

Inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania. 

 

Zadanie grantowe „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – nabór I. 

Nazwa zadania: Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb 

ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, 

w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną.  

Wartość robót 553 792,77 zł.  

Dofinansowanie: 100%. 

Inwestycja uzyskała pozytywną ocenę oraz dofinansowanie. 

 

Zadanie grantowe „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – nabór II. 

Nazwa zadania: Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej 

do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”. 

Dofinansowanie 524 894,00 zł.  

Wartość inwestycji ogółem (roboty budowalne, wyposażenie): 1 187 348,75 zł. 

Inwestycja uzyskała pozytywną ocenę oraz dofinansowanie. 

 

Wnioski złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz 

przeciwdziałania Covid - 19 dla jednostek samorządu terytorialnego – wyniki naboru 

IX  2020 r.: 

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej. 

Dofinansowanie: 6 000 000 zł. 

Wnioskowana kwota: 9 000 000 zł. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie - zadanie przygotowywane do realizacji przez Szpital 

Powiatowy w Limanowej na podstawie umowy o przekazaniu środków. 
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Wnioski złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz 

przeciwdziałania Covid - 19 dla jednostek samorządu terytorialnego - nabór XII 2020, 

brak uzyskania dotacji. 

a) Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na około 20 m3 do obsługi 

Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu oraz budowę instalacji fotowoltaicznej 

o mocy minimum 39,69 kWp. Planowana wartość robót: 400 000,00 zł. 

b) Podniesienia standardu jakości świadczonych usług Domu Pomocy Społecznej 

w Mszanie Dolnej poprzez przeprowadzenie generalnego remontu 11 łazienek dla 

pensjonariuszy i kuchni oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 22,99 kWp. 

Planowana wartość robót: 520 000,00 zł. 

c) Rozbudowa szatni oraz usprawnienie komunikacji w obiekcie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej poprzez budowę 

przewiązki oraz remont sal lekcyjnych. Planowana wartość robót: 500 000,00 zł. 

 

Projekt budowlany rozpoczęty w 2020 r. - dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego 

od ujęcia na dz. ew. nr 309 w m. Janowice do budynku DPS w Szczyrzycu wraz ze zbiornikiem 

na wodę oraz stacją uzdatniania wody. 

 

W związku z okresowymi brakami wody w wiejskim wodociągu zaopatrującym obiekt 

Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, niezbędnym jest wykonanie nowego alternatywnego 

przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem o pojemności od 15 do 20 m3. Dokumentacja 

będzie zawierała również wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji budowlanej 

w tym m.in. 2 mapy do celów projektowych, wymagane pozwolenia wodno - prawne, projekt 

instalacji elektrycznej od budynku do zbiornika uzdatniania wody, projekt wodociągu. Zadanie 

to zostanie zrealizowane do 30.06 2021 r. 
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PROMOCJA, KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA 

 

Dotacje udzielone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

W trosce o zachowanie cennych dóbr kultury, Powiat Limanowski co roku przeznacza 

środki finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu limanowskiego. 

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego 

z dnia 30.04.2014 r. Wysokość udzielonej dotacji w 2020 r. wyniosła 210 000,00 zł, 

o 55 000,00 zł więcej w stosunku do roku 2019. Łączna kwota przekazanych na ten cel środków 

w latach 2014 - 2020 wynosi 956 000,00 zł. 

Poniżej zestawienie podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego w roku 2020. 

 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

w Ujanowicach 

Odsłonięcie i pełna konserwacja fragmentu 

polichromii wnętrza kaplicy północnej 

kościoła - IV etap   

35.000 zł 

2. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Matki Boskiej Bolesnej 

w Limanowej 

Prace konserwatorskie 4 figur Apostołów: św. 

Jakub, św. Andrzej, św. Jan i św. Tadeusz 

w nawie bocznej lewej Bazyliki 

25.000 zł 

3. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. św. Andrzeja Apostoła 

w Łukowicy 

Pełna konserwacja organów (prospektu 

organowego i instrumentu) w kościele pw. św. 

Andrzeja Apostoła w Łukowicy   

40.000 zł 

4. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Wszystkich Świętych 

w Łososinie Górnej 

Konserwacja nawarstwień malarskich ścian 

nawy i chóru II etap 
25.000 zł 
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5. 
Parafia pw. św. Mikołaja 

Biskupa w Skrzydlnej 

Konserwacja barokowych ołtarzy: głównego 

i bocznego w kościele pw. św. Mikołaja 

Biskupa w Skrzydlnej 

30.000 zł 

6. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. św. Antoniego Opata 

w Męcinie 

Pełna konserwacja nawarstwień malarskich na 

ścianach i stropie zakrystii i przedsionka 

w kościele pw. św. Antoniego Opata 

w Męcinie 

35.000 zł 

7. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Dobrej 

Remont kamiennej posadzki I etap w kościele  

pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej 
20.000 zł 
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Dotacje dla organizacji pozarządowych. 

 

W ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa 

narodowego, w 2020 r. z budżetu Powiatu Limanowskiego udzielono dotacji dla 20 organizacji 

pozarządowych (o 11 więcej niż w 2019 r.). Łączna kwota dotacji: 70 000,00 zł (30 000,00 zł 

więcej w stosunku do roku poprzedniego). Ze względu na wybuch pandemii COVID - 19 oraz 

związane z nią obostrzenia, nie wszystkie zadania udało się zrealizować. Poniżej zestawienie 

zadań rozliczonych w ramach ww. dotacji: 

Lp.  Oferent Nazwa zadania 

Kwota przyznana  

z budżetu Powiatu 

Limanowskiego 

1. Fundacja Pro-Vincja 
Twórczość tradycyjna i ludowa - impresje 

lachowskie 
5000 zł 

2. 
Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Jesteśmy wierni tradycji 1500 zł 

3. 

Stowarzyszenie Miłośników 

Przyszłości i Rozwoju Wsi 

Pisarzowa 

Tradycja i pamięć - wczoraj, dziś i jutro 

w naszym regionie 
4000 zł 

4. 

Stowarzyszenie Chór Męski 

Przy Bazylice M.B.Bolesnej 

W Limanowej. 

Koncerty w hołdzie św. Janowi Pawłowi II 

z okazji 100 rocznicy Jego urodzin 
5000 zł 

5. Stowarzyszenie KGW Lipowe Aktywnie, wesoło, kolorowo! 3000 zł 

6.  
Stowarzyszenie Artystów 

"Pełna Skrzynia" 
Wszystko w twoich rękach 3000 zł 

7.  
Stowarzyszenie KGW 

Rupniów Centrum 

Kulinarne i Rękodzielnicze Tradycje Powiatu 

Limanowskiego 
3000 zł 

8.  Stowarzyszenie OSP Szyk Kulturalny Szyk 2000 zł 

9.  KGW Zawadka 
Warsztaty promujące kulturę ludową 

i tradycje regionalne 
3000 zł 

10.  KGW Szczyrzyc Tradycje kulinarne regionu Szczyrzyc 3000 zł 

11.  Fundacja Pro-Vincja Kto Ty jesteś …? 3900 zł 
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Ponadto, zrealizowano 1 zadanie publiczne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 

dotacja - 5 000,00 zł 

 

 

12.  

Chór Mieszany CANTICUM 

IUBILAEUM przy Bazylice 

MBB w Limanowe 

Śpiewajmy św. Janowi Pawłowi II - koncerty 

w Powiecie Limanowskim 
3500 zł 

13.  Stowarzyszenie OSP Sadek 
Rok z kulturą promowaną przez strażaków 

ochotników 
2000 zł 

14. 

Katolickie Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju 

i Działalności Szkoły w Sadku 

– Kostrzy 

Dziecięce kolorowe pory roku w Beskidzie 

Wyspowym 
2000 zł 

15. Stowarzyszenie Łętowianie Ojcze Św. pamiętamy 3000 zł 

16. 

Związek Podhalan Oddział 

Górali Zagórzańskich 

w Lubomierzu 

Tradycje Zagórzańskie – organizacja 

warsztatów ręczne robionych palm 

wielkanocnych i warsztatów tańców 

ludowych 

1000 zł 

17.  

Stowarzyszenie Chór 

Chłopięcy Bazyliki MBB 

w Limanowej 

Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej 

dzieci i młodzieży 
4100 zł 
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Dotacje dla samorządów gmin i miast Powiatu Limanowskiego na realizację zadań 

o charakterze powiatowym. 

 

W ramach współpracy z samorządami gmin i miast powiatu limanowskiego, w 2020 r. 

udzielono dotacji z budżetu Powiatu Limanowskiego na realizację zadań o charakterze 

powiatowym. Dofinansowane zostały następujące wydarzenia promocyjne, kulturalne 

i turystyczne: 

1. XXI Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Lubomierzu. 

2. XXIII Powiatowy Dziecięcy Festiwal Kolędowe „Kolędować każdy może” 

w Szczawie. 

3. 46. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”. 

4. Zlot Szkół im. Władysława Orkana.  

 

Ze względu na panującą pandemię COVID - 19 większość samorządów zrezygnowało 

z organizacji wydarzeń wpisanych do powiatowego kalendarza imprez na 2020 r., (w 2019 r. 

dofinansowano 13 wydarzeń o charakterze powiatowym). Ponadto, w związku z sytuacją 

epidemiologiczną oraz związanymi z pandemią obostrzeniami nie odbył się w 2020 roku 

XX Powiatowy Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich 

z terenu Powiatu Limanowskiego. 

 

Ponadto, Powiat Limanowski brał udział w wydarzeniach promocyjnych, w związku 

z objęciem przez Starostę Limanowskiego patronatu honorowego nad tymi wydarzeniami, 

m.in.: Konkurs historyczny – „Znaj – Znak”, Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana 

Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi”, VII Halowy Turniej Piłki Nożnej Sędziów 

Piłkarskich, Festiwal Kolędowy „Maleńkiemu Jezusowi”, XVII Ogólnopolski Turniej Piłki 

Nożnej „Gorce 2020”, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego oraz Języka Niemieckiego, 

VIII Powiatowy Konkurs Fotograficzny z obiektywem przez Powiat, XVI Powiatowy Konkurs 

– Wiem wszystko, 58. Małopolski Wyścig Górski, Inauguracja Sezonu Narciarskiego 

w Małopolsce, Powiatowa Liga Piłki Siatkowej, Turniej APMT Limanowa CUP, Ogólnopolski 

Turniej Piłki Nożnej ”GORCE 2020”, I Wirtualny Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych, 

XI Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka”.  

 

Pozostałe wydarzenia zaplanowane do realizacji zostały odwołane ze względu na pandemię 

koronawirusa. 
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Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. 

 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej działa w strukturach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Limanowej. PCIT w Limanowej swoją działalność 

rozpoczęło w 2008 roku, mieściło się wtedy na parterze Budynku Starostwa Powiatowego. Od 

2011 roku działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej i ma swoją 

siedzibę na limanowskim rynku. Informacji udzielają przeszkoleni informatorzy turystyczni - 

pracownicy Biura Promocji, Kultury i Turystyki. 

Do głównych zadań Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej 

należy obsługa ruchu turystycznego oraz promocja Ziemi Limanowskiej. Pracownicy udzielają 

wyczerpujących informacji turystom krajowym i zagranicznym, jak i mieszkańcom Powiatu 

Limanowskiego. Przekazują również informacje o walorach i atrakcjach turystycznych regionu 

oraz o świadczonych usługach turystycznych (np. bazie noclegowej, gastronomicznej, 

kulturalno-rozrywkowej).  

W centrum odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (map, 

ulotek, folderów, planów miast, kartek pocztowych, katalogów, rozkładów jazdy) w różnych 

wersjach językowych. Turyści mogą tutaj m.in. bezpłatnie skorzystać z dostępu do internetu, 

obejrzeć mini galerię obrazów, rzeźb i innych dzieł lokalnych artystów oraz skorzystać 

z okularów do wirtualnej rzeczywistości VR aby, nie ruszając się z miejsca, zwiedzić atrakcje 

turystyczne Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina. 

Poza podstawową działalnością, PCIT realizuje szereg dodatkowych działań. Należy 

zwrócić uwagę na działalność edukacyjną placówki - pracownicy PCIT organizują zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu powiatu 

limanowskiego na temat działalności placówki i roli informacji turystycznej. Przygotowują 

pokazy rękodzieła ludowego, wystawy prac lokalnych artystów. Współpracują z urzędami, 

jednostkami kultury i turystyki na terenie powiatu limanowskiego. Biorą udział w festynach 

gdzie promują Powiat Limanowski.  

PCIT od 16 października 2019 roku, ze względu na trwającą rewitalizację rynku, zostało 

przeniesione do budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej i tam działało nieprzerwanie 

do 6 lipca 2020 r. Z początkiem lipca w reżimie sanitarnym oraz przy zachowaniu środków 

bezpieczeństwa limanowskie PCIT wznowiło swoją działalność na limanowskim rynku. 

W okresie wybuchu pandemii COVID-19 PCIT zostało wyłączone z bezpośredniej obsługi 

turystów, jednak pracownicy centrum nadal udzielali informacji telefonicznie oraz drogą  
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e-mailową i listowną, tym samym zachęcając turystów do odwiedzenia Powiatu 

Limanowskiego po ustaniu epidemii. 

Od początku swojej działalności PCIT odwiedziło 104 749 osób z czego 10 % stanowili turyści 

zagraniczni.  

Liczba osób korzystających z usług PCIT w okresie 2019 – 2020: 2019 – 9811 osób, 2020 – 

4269 osób. 

 

Własne działania promocyjne. 

 

Biuro Promocji, Kultury i Turystyki zaplanowało na rok 2020 gazetkę samorządową pt. 

„Wiadomości z Powiatu”, w której znajdują się relacje z realizacji inwestycji powiatowych, 

aktualnych osiągnięć Powiatu, imprez powiatowych oraz inne ciekawe informacje „z życia 

Powiatu”. Ze względu na pandemię koronawirusa gazetka została opracowana i opublikowana 

w formie online na stronie www.powiat.limanowski.pl, w zakładce „wydawnictwa 

promocyjne”. 

Biuro Promocji opracowało i wydało Przewodnik Turystyczny Powiatu Limanowskiego 

przedstawiający aktualne atrakcje Powiatu Limanowskiego w ilości 3 tys. egz., którego 

dystrybucja odbywa się na bieżąco w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej.      

W czerwcu 2020 r. została przeprowadzona akcja promująca walory turystyczne 

Powiatu Limanowskiego na antenie Radia Kraków, mającą na celu zachęcenie turystów do 

przyjazdu do Powiatu Limanowskiego. 

29 września 2020 r. Biuro Promocji wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowało 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w formie online. Do udziału w Kampanii zaproszono 

samorządowców, ludzi kultury, przedstawicieli różnych zawodów i miłośników książki 

i bibliotek z powiatu limanowskiego. 

Z ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie udało się zorganizować 

kiermaszów: wielkanocnego i bożonarodzeniowego oraz Narodowego Czytania Balladyny 

Juliusza Słowackiego. 

 

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi - porozumienia międzypowiatowe. 

 

Powiat Limanowski realizuje współpracę partnerską z następującymi powiatami: 

− Współpraca partnerska z Powiatem Sławieńskim – uchwała Nr XIV/147/08 Rady 

Powiatu Limanowskiego podjęta w dniu 20 lutego 2008 r. 
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− Współpraca partnerska z Powiatem Kłodzkim – uchwała Nr XXV/235/09 Rady Powiatu 

Limanowskiego podjęta w dniu 25 lutego 2009 r. 

− Współpraca partnerska z Miastem Dolny Kubin (Słowacja) – uchwała Nr XXXI/307/09 

Rady Powiatu Limanowskiego podjęta w dniu 25 września 2009 r. 

− Współpraca partnerska z Powiatem Polkowickim – uchwała Nr VI/79/19 Rady Powiatu 

Limanowskiego podjęta w dniu 14 czerwca 2019 r. 

− Współpraca partnerska z Powiatem Koszalińskim – uchwała Nr XII/118/16 Rady 

Powiatu Limanowskiego podjęta w dniu 6 kwietnia 2016 r. 

 

Porozumienia międzypowiatowe mają na celu umocnienie więzów przyjaźni między 

mieszkańcami wyżej wymienionych regionów oraz umocnienia obywatelskiej samodzielności. 

Ponadto, rozwoju współpracy i wymiany poglądów, doświadczeń oraz podejmowania bardziej 

efektywnych działań promocyjnych. 

W dniach 17 - 18 stycznia Powiat Limanowski gościł delegacje z powiatów 

partnerskich: Powiatu Koszalińskiego oraz Kłodzkiego. Delegacje wzięły udział w XXI 

Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Lubomierzu. 

Swój udział w przeglądzie miały również „Florianki z Kłanina” zespół ludowy 

z zaprzyjaźnionego powiatu Koszalińskiego. Ich gościnny występ wzbudził duże 

zainteresowanie i zachwyt publiczności. Wizyta partnerska była doskonałą okazją do wymiany 

doświadczeń, zacieśnienie współpracy z powiatami partnerskimi oraz zaprezentowanie 

gościom tradycji i kultury Powiatu Limanowskiego. 

Ze względu na panującą pandemię COVID - 19 nie odbyły się kolejne zaplanowane 

wizyty w zaprzyjaźnionych powiatach partnerskich. 

 

Inne formy współdziałania: 

 

Powiat Limanowski jest członkiem: 

- Związku Powiatów Polskich, 

- Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 

- Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,  

- Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego, 

- Euroregionu „Tatry”, 
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Turystyka. 

 

 Turystyka w 2020 roku, okazała się jedną z branż najbardziej narażonych na skutki 

koronawirusa. Wraz z rozwojem pandemii w sektorze usług turystycznych obniżał się popyt na 

usługi. Przy realizacji ogólnokrajowych działań prewencyjnych w ramach przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, obiekty turystyczne przez większość 2020 roku były 

całkowicie wyłączone z użycia lub ich działalność została mocno ograniczona. 

 Wyłączenie obiektów, negatywnie odbiło się na budżecie powiatu. Nastąpił duży 

spadek dochodów. Dodatkowo wzrosły także wydatki w tym m.in. koszty pracownicze 

/większa płaca minimalna/ usługowe /wzrost cen za sprzedaż prądu/ i materiałowe. Pomimo 

wprowadzenia ograniczeń w zatrudnieniu oraz zwiększeniu cen za bilety, deficyt budżetowy 

tych obiektów uległ znacznemu wzrostowi. 

 Obiektami turystycznymi, będącymi własnością Starostwa Powiatowego w Limanowej 

zarządza Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno - Sportowych. Do podstawowych zadań 

Wydziału należy w szczególności zarządzanie obiektami: Pływalni Limanowskiej, Centrum 

Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej oraz trasami wokół góry Mogielica. 

 

PŁYWALNIA LIMANOWSKA /ul. Z. Augusta 37, Limanowa/ 
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CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII /Poręba Wielka 875, Gmina Niedźwiedź/ 

 

TRASY WOKÓŁ GÓRY MOGIELICA /Zalesie 290, Gmina Kamienica/  
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WYDATKI:  2 533 021,78 zł  DOCHODY:  945 085,22 zł  STRATA:  - 1 587 935,78 zł 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-487 676,50

-944 765,62
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-718 975,01
-786 747,03

-551 214,00
-596 261,42

-720 071,77

-812 044,74

-1 587 936,56

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Strata Krytej Pływalni w latach 2011-2020

Strata
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 Zgodnie z obowiązującą umową, samorządy Powiatu Limanowskiego i Miasta 

Limanowa współfinansowały w 2020 roku po połowie wszystkie koszty eksploatacji Pływalni 

Limanowskiej. 

 

Opis działalności w 2020 r. 

 Dostępność obiektu. 

 Z racji ogólnokrajowych działań prewencyjnych w ramach przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, Pływalnia Limanowska wraz z wszystkimi atrakcjami 

działała w minionym roku na ograniczonych zasadach. W dniach od 12.03.2020 r. do 

21.06.2020 r. obiekt był całkowicie wyłączony z użycia. Podobna sytuacja była w dniach od 

17.10.2020 r. do 20.10.2020 r. i od 24.12.2020 r. do 31.12.20 r. W dniach od 20.10.2020 r. do 

23.12.2020 r. z obiektu mogli korzystać tylko uczniowie szkół i uczestnicy zajęć sportowych. 

Łącznie spośród planowych 360 dni działalności obiektu w 2020r., klienci skorzystali tylko 

z 70 dni pełnej dostępności wszystkich atrakcji oraz 209 dni na określonych zasadach w ścisłym 

reżimie sanitarnym. Przez 81 dni obiekt był całkowicie wyłączony z użycia. Liczba osób 

korzystających z Pływalni Limanowskiej w 2020 roku wyniosła ok. 98 tys. zł (w 2019 r. – ok. 

200 tys. zł).  

 W związku z rozwojem sytuacji pandemicznej Zarząd Powiatu wprowadził od 

1.09.2020 r. zmiany godzin otwarcia Pływalni Limanowskiej. Obiekt otwarty jest od godz. 9.00  

z najważniejszą częścią basenową, czynną przez 12 godzin. Dotychczas obiekt był otwarty 

przez 16 godzin. 

 Zatrudnienie. 

 Od momentu zamknięcia obiektu lub podczas jego ograniczonej działalności, część 

pracowników przebywała na zasiłku opiekuńczym ZUS, chorobowym, zaległych urlopach 

wypoczynkowych oraz na postojowym. Stopniowo w ciągu roku następowała redukcja etatów.  

I tak z 30 etatów pracowników czynnie wykonywujących obowiązki w obiekcie pływalni, do 

końca 2020 roku pozostało 25 pełnych etatów. 

 Zakres prac i obowiązków.  

 Zaistniała sytuacja i wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu obiektu wpłynęło na 

zakres prac i obowiązków wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Zmieniające się 

rozporządzenia, co do dostępności obiektów sportowych, wymusiły podejmowanie decyzji 
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m.in. o kierowaniu pracowników na postojowe. W momencie dostępności pracowników na 

obiekcie, wykonywano prace konserwacyjne, remontowe i porządkowe, w tym m.in.:  

- całkowity zrzut wody z wszystkich basenów (kompletny przestój technologiczny), 

- konserwacja niecek basenowych,  

- przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń, 

- malowanie ścian - 90% wszystkich ścian w obiekcie oprócz hali basenowej, 

- szpachlowanie ubytków, 

- czyszczenie, sprzątanie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń. 

 Podjęte działania w celu wprowadzenia oszczędności. 

 W celu minimalizowania strat finansowych, od dnia 2.01.2020 r. wprowadzono nowy 

cennik za usługi basenowe. Ceny zostały ustalone na podstawie analizy wcześniejszych zmian 

oraz częściowo dopasowane do aktualnych cenników pobliskich pływalniach. 

 Od dnia zamknięcia obiektu /13.03.2020 r./ wprowadzono na pływalni działania 

przygotowawcze do przestoju technologicznego. Opracowanie planu i zakresu obowiązków dla 

poszczególnych grup zawodowych. Od dnia 16 marca nastąpił całkowity zrzut wody basenowej 

z wszystkich niecek. Przystąpiono do prac naprawczych i konserwacyjno-remontowych. 

Stopniowo wraz z ocieplaniem klimatu, w pierwszych dniach kwietnia następowało 

wygaszanie obiektu poprzez wyłączanie wszystkich central wentylacyjnych oraz pieców.  

 W związku z wprowadzeniem postojowego i wyłączeniem z użycia niecek basenowych, 

prysznicy, central wentylacyjnych, oświetlenia, pieców gazowych - maksymalnie ograniczono 

wydatki miesięczne /kwiecień, maj/: prąd sprzedaż (do 90%), gaz (100%), wodę (97%) oraz 

pozostałe usługi w tym m.in.: badanie wody (100%), dostawa chemii basenowej (80%), 

środków czystości (80%), itp. Zmniejszono również wydatki na wynagrodzenia pracownicze. 

Mniejsze wypłaty podczas postojowego przez brak stażowego i premii oraz urlop bezpłatny. 

 Promocja zdrowia. 

 W ramach podejmowanych działań w celu profilaktyki zdrowia młodych osób, powiat 

wspiera finansowo zajęcia grup zorganizowanych. Dofinansowanie do zakupu biletów dla 

dzieci z szkół gminnych z terenu Powiatu Limanowskiego oraz w ramach Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego. W 2020 roku z zajęć basenowych MOS skorzystali uczniowie szkół 

podstawowych i średnich na łączną ilość ponad 2,8 tys. wejść (w 2019 r. – 6 tys.).  
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 Sytuacja pandemiczna znacząco wpłynęła na brak możliwości organizacji wydarzeń 

i imprez sportowo - rekreacyjnych. Z początkiem roku, podczas ferii na dzieci i młodzież 

czekały liczne atrakcje. Największą rozrywkę najmłodsi klienci mieli pływając na deskach 

SUP. Licznym zainteresowaniem cieszyła się również kolorowa dyskoteka – „fluo party” oraz 

pokazy ratownictwa wodnego. W styczniu i lutym zorganizowano również turniej Squasha 

Grand Prix Limanowej. 

 

 

 

CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII W PORĘBIE WIELKIEJ 2020r. 

WYDATKI:   274 868,42 zł  DOCHODY:  34 443,51 zł    Strata:  -  240 425,91 zł 

 

81 412,14

34 443,51

273 888,80 274 868,42

2019 2020

Wykonanie dochodów i wydatków Centrum Balneologi i 
Rekreacji w latach 2019-2020

DOCHODY WYDATKI
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- 192 476,66

- 240 424,91

2019 2020

Strata Centrum Balneologi i  Rekreacji  w latach 2019-2020

Strata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis działalności w 2020 r. 

 Dostępność obiektu.  

 Na działalność obiektu Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej wpływ 

pandemii miał jeszcze większe znaczenie jak w przypadku Pływalni Limanowskiej. Od 

początku 2020 r. część basenowa została udostępniona dla dzieci przebywających na turnusach 

w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, dla klientów szkółki pływackiej Bonito 

oraz dla grup zorganizowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu wejścia z DWDZ. 
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 W dniach od 13.03.2020 r. do 17.07.2020 r. obiekt był całkowicie wyłączony z użycia.  

W związku z kolejnym rozporządzeniem, od dnia 21.10.2020 r. do 31.10.2020 r. działalność 

strefy basenowej prowadzona była na ograniczonych zasadach. W tym czasie udostępnienie 

obiektu było także uzależnione od przyjazdu grup dzieci do DWDZ. Od dnia 2.11.2020 r. obiekt 

pozostaje wyłączony z użycia.  

 Zatrudnienie i podjęte działania w celu wprowadzenia oszczędności. 

 Do momentu wyłączenia /przyp. 13.03.2020 r./ do obsługi Centrum zatrudniony był  

1 konserwator na umowę o pracę na 0,5 etatu i 7 osób na umowy zlecenie - Ratownicy, 

Konserwatorzy i Kasjerka. Od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. osoba zatrudniona na 

stanowisku konserwatora przebywała na urlopie bezpłatnym. Doraźny przegląd obiektu /raz 

dziennie/ dokonywali konserwatorzy zatrudnieni na umowę zlecenie, dwa razy w miesiącu 

konserwator z Pływalni Limanowskiej. Od dnia 1 lipca dozór obiektu prowadzi konserwator 

przywrócony z urlopu bezpłatnego i zatrudniony na 0,5 etatu.  

 Od czasu zamknięcia obiektu 13.03.2020 r. do 30.04.2020 r. osoba zatrudniona na 

stanowisku konserwatora wykonywała prace konserwacyjno-remontowe w tym m.in:  

- całkowity zrzut wody z wszystkich basenów 01-02.04.2020 r., 

- konserwacja niecek basenowych,  

- przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń basenowych, 
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 Stopniowo wraz z ocieplaniem klimatu następowało wygaszanie obiektu, poprzez 

wyłączanie wszystkich działających urządzeń. W związku z wprowadzeniem postojowego 

 i wyłączeniem z użycia niecek basenowych, prysznicy, central wentylacyjnych, oświetlenia, 

pieców gazowych - maksymalnie ograniczono wydatki na prąd, gaz, wodę oraz pozostałe usługi 

z tym związane, m.in.: badanie wody, dostawa chemii basenowej, środków czystości. 

 Promocja.  

 W ramach konsultacji z radnymi powiatowymi z terenów gminy i miasta Mszana Dolna 

oraz gminy Niedźwiedź, podjęto działania w celu pozyskania większej ilości klientów. Zgodnie  

z ustaleniami planowano udostępnić obiekt dla klientów indywidualnych. Wyłączenie obiektu 

ze względu na pandemię, uniemożliwiło dalszą realizację. 

 Warto podkreślić zaangażowanie pracowników DWDZ w celu promocji, wykorzystania  

i utrzymania części basenowej Centrum Rekreacji i Balneologii.  

 

TRASY WOKÓŁ GÓRY MOGIELICA. 
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Wykonanie DOCHODÓW i WYDATKÓW                                                       
Trasy wokół góry Mogielica w roku 2020
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 W dniu 31.12.2019 r. zakończył się okres trwałości projektu pn. „Budowa narciarskich 

tras biegowych z funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, wsparciu samorządów gmin: 

Kamienica, Słopnice i Dobra oraz Nadleśnictwa Limanowa, Powiat Limanowski przygotował 

ponad 20 km tras do narciarstwa biegowego i rekreacji letniej. Zakupiony został m.in. ratrak 

oraz sprzęt sportowy do wypożyczalni, która znajduje się w budynku przy LKS Zalesianka. 

 Od 1 stycznia 2020 roku wypożyczalnia i trasy nadal utrzymywane są przez Powiat  

w imieniu którego administruje nimi Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych. Od 

tego dnia wypożyczanie sprzętu jest płatne /od momentu uruchomienia, wypożyczalnia była 

bezpłatna/. Zarządzanie trasami nadal odbywa się przy wsparciu finansowym gmin Kamienica, 

Słopnice i Dobra.  

 Przygotowanych łącznie jest 25 km tras, położonych na wysokości ponad 800 m n.p.m. 

Z tras można korzystać cały rok. Dostępne trasy: 

1. TRASA MOGIELICA - 21 km.  

2. TRASA RODZINNA - 6 km.  

3. TRASA na POLANIE STUMORGOWEJ - 2 km.  

4. „Mała pętla” przy wypożyczalni sprzętu obok stadionu LKS Zalesianka. Długość 

uzależniona od warunków pogodowych. 

 

 Mając na uwadze kontynuację rozwoju turystyki aktywnej na trasach wokół góry 

Mogielica, samorząd powiatu wraz z gminnymi samorządami widzi szczególną potrzebę 

rozbudowy infrastruktury na działkach i drogach w okolicy parkingu na Wyrębiskach, czyli 

początku trasy Mogielica 21 km. W rejonie parkingu istnieją doskonałe warunki terenowe oraz 

klimatyczne do uprawiania zimą narciarstwa biegowego, a latem m.in. aktywności rowerowej, 

nartorolkowej i trekkingowej. W miejscu tym każdego dnia pozostawianych jest od kilkunastu 

do kilkudziesięciu samochodów (w pogodne weekendy sezonu zimowego i letniego nawet 

kilkaset pojazdów). Są to osoby, które korzystają z różnych form aktywnego wypoczynku 

w tym z dużej pętli wokół Mogielicy (narciarze, rowerzyści, turyści piesi, itp.). Sprzyjają temu 

niewątpliwie warunki atmosferyczne np. w zimie dłuższe zaleganie pokrywy śnieżnej, walory 

przyrodnicze, widokowe i historyczne. Zauważalne jest, że dalszy rozwój produktu 

turystycznego jakim są niewątpliwie trasy wokół góry Mogielica wiąże ze sobą trzy dziedziny 

życia: wypoczynek (turystyka i sport), edukacja ekologiczna i historyczna. 
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 W tym celu w 2020 r. Powiat Limanowski zaprosił do współpracy Nadleśnictwo 

Limanowa w celu zagospodarowania terenu w rejonie parkingu na Wyrębiskach. Dla realizacji 

niniejszego założenia należy wykonać niezbędne działania inwestycyjne na terenach będących 

w zarządzie Nadleśnictwa.  

 Zakres rzeczowy wspomnianej inicjatywy w pierwszej kolejności obejmuje 

podniesienie standardu istniejącej trasy narciarstwa biegowego poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowej (od parkingu na Wyrębiskach, nawrót za Krzyżem Partyzanckim  

i powrót do okolic parkingu). Odcinek ten będzie wykorzystany jako częściowa trasa 

narciarstwa biegowego w okresie zimowym oraz trasa nartorolkowa w okresie letnim, 

zapewniając tym samym całoroczne funkcjonowanie. Obecnie trwają prace konsultacyjne nad 

przygotowaniem dokumentacji projektowej. Dodatkowo samorząd Gminy Słopnice przystąpił 

pod koniec 2020 roku do działań zmierzających do przekształcenia części działki nr 9011/1  

(w rejonie parkingu na Wyrębiskach) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

z rolnej na rekreacyjno-usługową.  

Opis działalności w 2020 r. 

Dostępność obiektu i zatrudnienie. 

 Zgodnie z planem na początku 2020 r. wypożyczalnia sprzętu przy LKS Zalesianka, 

otwarta była przez 7 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Działalność wypożyczalni  

i dostępność tras przy obecnym stanie wyposażenia w dużej mierze uzależniona była od 

panujących warunków atmosferycznych. Szczególnie w sezonie zimowym. Zaistniała sytuacja 

pandemiczna dodatkowo spowodowała, że turyści i sportowcy mieli ograniczone ramy czasowe  

i możliwości skorzystania z wypożyczalni i tras. 

 W dniach od 12.03. 2020 r. do 09.05.2020 r. i od 24.12.2020 r. do 31.12.2020 r. obiekt 

wypożyczalni był całkowicie wyłączony z użycia. Stan zatrudnienia w 2020 r. przedstawiał się 

następująco: 3 etaty - w tym 1 etat bon zatrudnieniowy - wsparcie finansowe z Urzędu Pracy. 

W czasie zamknięcia obiektu lub jego ograniczonej działalności część pracowników 

przebywała na zasiłku opiekuńczym ZUS, zaległych urlopach wypoczynkowych. Dodatkowo 

na okres dwóch miesięcy, zmieniono dwie umowy o pracę za porozumieniem stron z pełnego 

etatu na 0,5 etatu. 

 W momencie dostępności pracowników na obiekcie wykonano m.in.: prace związane 

z zakończeniem zimowego sezonu narciarskiego w tym: inwentaryzacja, przegląd, naprawa  

i konserwacja sprzętu narciarskiego, konserwacja ratraka. W sezonie letnim w zależności od 
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obowiązujących rozporządzeń na klientów czekały do wypożyzcenia rowery, kaski, kijki do 

nordic walking.  

 Warto dodać, że w celu promocji wypożyczalni, w każdą sobotę i niedzielę w sezonie 

zimowym była możliwość zakupu w budynku regionalnych produktów spożywczych, ciepłych 

posiłków (m.in. bigos, gulasz, pierogi) oraz pamiątek regionalnych przygotowywanych przez 

panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamienica. Akcja ta cieszyła się dużym 

powodzeniem. 

 

 W ramach poprawy dostępnej infrastruktury wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną 

Powiatu Limanowskiego, odnowiono także 8 tablic, 2 wiaty i 12 ławo-stołów znajdujących się 

przy trasach.  

 

 Akcje i wydarzenia sportowe. 

 Bardzo ważną częścią funkcjonowania i promocji tras jest organizacja wydarzeń  

i eventów sportowych. W związku z pandemią ilość zawodów została ograniczona. Ale dzięki 

możliwości organizacji imprez na świeżym powietrzu, udało się przeprowadzić kilka z nich:  
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− w dniu 18.01.2020 r. zawodnicy z całego kraju zmierzyli się w trzeciej edycji biegu 

narciarskiego o Puchar Beskidów i Gorców w Zalesiu, 

− na trasach odbyły się również zawody w narciarstwie biegowym dla dzieci i dorosłych  

o Puchar Proboszcza parafii Zalesie, 

− po raz pierwszy odbyły się również zawody na nartorolkach. Na trasie Słopnice Górne 

- Zalesie wypożyczalnia -  odbyły się zawody dzieci i młodzieży oraz  Grand Prix 

Amatorów, 

− na trasach odbyły się także Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

w Kolarstwie Górskim. W zawodach wzięło udział ponad 80 uczniów ze szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego, 

− atrakcyjną letnią inicjatywą był również projekt „Wakacje na sportowo z UKS Wierchy 

Zalesie”, realizowany przez UKS "Wierchy" Zalesie przy trasach "Aktywna 

Mogielica". W ramach, którego trenerzy z klubu prowadzili zajęcia na nartorolkach. 

   

   



 

str. 193 

 

INFORMACJE O REALIZOWANYCH PROJEKTACH W 2020 ROKU 
 

Projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków 

łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich 

połączeniem z trasą główną VeloDunajec”. 

 

Powiat Limanowski jako Lider, w partnerstwie z Miastem Limanowa oraz Gminami: 

Limanowa, Słopnice i Kamienica realizuje projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych 

wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica 

i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”, Poddziałanie 6.1.4 

Lokalne Trasy Turystyczne – SPR w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. W ramach ww. 

projektu zawarto w 18 lutego 2018 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na 

realizację ww. zadania. Zgodnie z umową wartość projektu wynosi 7 361 050,81 zł, 

a dofinansowanie wyniesie 3 736 638,12 zł (tj. 65% kosztów kwalifikowanych).  

 

Projekt docelowo zakłada realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych 

o długości 24,555 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na 

odcinku 16,333 km. W ramach projektu powstaną miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-

sanitarne, parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowa oraz w Gminie 

Limanowa, które zostaną wyposażone w altany/ wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na 

śmieci i tablice informacyjne. Ponadto planowane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

poprzez zakup 20 audioprzewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry 

Mogielica. Aby monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach planowany jest także 

montaż innowacyjnych pętli do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, 

Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.  

Projekt będzie promowany za pośrednictwem wyprodukowanych materiałów promocyjnych 

map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych 

w nakładzie po 5 tys. sztuk.  

Powstał także portal informacyjny www.velolimanowski.pl oraz  aplikacja na system Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mobiexpert.limanowa&hl=pl&gl=US 

prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne. Włączenie objętych projektem szlaków do sieci 

głównych tras rowerowych zaprojektowanych w „Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras 

rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Województwie Małopolskim” 

wystąpi w miejscowości Tylmanowa pośrednio przez istniejące trasy w Gminie Ochotnica – 

http://www.velolimanowski.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mobiexpert.limanowa&hl=pl&gl=US
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połączenie z trasą główną VeloDunajec. Trasy prowadzą przez obszary atrakcyjne 

przyrodniczo i miejsca o dużym potencjale turystycznym. Dlatego też wszystkie szlaki objęte 

projektem przewidują udostępnienie ciekawej oferty turystycznej na trasie lub w niedużej 

odległości od niej (np. możliwość zobaczenia zabytków, miejsc historycznych, militarnych, 

obszarów cennych przyrodniczo, drewnianych kościółków itp.).  

Projekt jest w trakcie realizacji:  

− Partner projektu – Gmina Limanowa – zrealizował całe zadanie objęte projektem, 

w tym; budowa wiaty, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu.  

− Partner projektu – Miasto Limanowa - zrealizowano przejazd dla rowerów przez 

ul. Zygmunta Augusta oraz zakończono budowę utwardzonego placu. Trwa realizację 

zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Jabłoneckiego oraz Parku 

Miejskiego w Limanowej”.  

− Partner projektu – Gmina Słopnice zrealizował całe zadanie.  

− Partner projektu – Gmina Kamienica zrealizował całe zadanie. 

 

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego. 

 

Powiat Limanowski w 2020 roku realizował projekt pn.: „e-Usługi w informacji przestrzennej 

Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2. Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4. 

 

Całkowita wartość projektu stanowiąca wydatki kwalifikowane wynosi ponad 9 mln zł 

(9 172 402,34 zł) w tym  90% (8 255 161,94 zł) Stanowi dofinansowanie z UE natomiast 

pozostałe 10 % stanowiące wkład własny Powiatu jest dofinansowywane przez Wojewodę 

Małopolskiego.  

W ramach projektu (realizowanego w latach 2017 - 2021) wykonana zostanie m.in. 

cyfryzacja wszystkich operatów pomiarowych znajdujących się w Państwowym Zasobie 

Geodezyjnym i Kartograficznym, co ułatwi pracę geodetom oraz usprawni udostępnianie 

operatów klientom Urzędu. W dalszej kolejności Powiat przystąpi do utworzenia cyfrowych 

i zasadniczych map ewidencyjnych dla terenu gmin Mszana Dolna, Laskowa oraz Dobra.  
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Szczegółowy zakres Projektu w zakresie prac zasadniczych:  

• Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego. 

• Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy 

danych EGiB. 

• Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT. Nadzór oraz monitoring nad prawidłowym 

wykonaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz 

modernizacji bazy danych EGiB, a także dostawy baz.  

 

W zakresie oprogramowania: 

„Sklep geodezyjny on-line” (poziom dojrzałości 4) właściciele nieruchomości oraz potencjalni 

nabywcy nieruchomości. 

„Zdalna aktualizacja bazy danych EGiB” (poziom dojrzałości 4) jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego – aktualizacje EGiB. 

„Obsługa komorników sądowych” (poziom dojrzałości 4) komornicy sądowi w celu zapytań 

do EGiB.  

 

W zakresie towarzyszącym e-usługom mechanizmów informatycznych: 

Przebudowa strony internetowej Wnioskodawcy. Integracja e-usług z platformą ePUAP 

i systemem płatności elektronicznych. 

 

W zakresie sprzętu informatycznego, wspomagającego oraz oprogramowania pomocniczego: 

Modernizacja serwerowni.  

Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do cyfryzacji PZGiK. 

 

W ramach dotychczasowych działań, do końca 2019 roku, zakupiono sprzęt 

i oprogramowanie w tym serwery i licencje silnika bazy danych. W ramach cyfryzacji zasobu 

została wykonana digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK - etap 1 (dokumentacja 

prawna). Zakupiono e-usługi; „Sklep geodezyjny on-line”, „Obsługa komorników sądowych” 

oraz „Zdalna aktualizacja bazy danych EGIB”. 

Zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadań; Digitalizacja, weryfikacja, poprawa 

jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna, 

dla Gminy Dobra (2 z 3 zadań cząstkowych) oraz dla Gminy Laskowa (2 z 3 zadań 

cząstkowych). Zawarto również umowy na dostawę baz danych BDOT500 i GESUT. 
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Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. „Smaki Lachów i Górali” oraz 

wydawnictwa pn. „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali"  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

W ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. „Smaki 

Lachów i Górali” oraz wydawnictwa pn. „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali” 

wykonywane zostały 2 publikacje prezentujące kulinarne i kulturowe dziedzictwo Powiatu 

Limanowskiego. 

Publikacja nr 1 „Smaki Lachów i Górali”. 

Pierwsza publikacja dotyczy wydania książki kulinarnej z przepisami Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. 

Nakład 2000 egzemplarzy.  

Publikacja nr 2 „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali”. 

Druga publikacja „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali” zawierała 

opracowane 10 tras tematycznych po terenie LSR – propozycje tematycznych wycieczek 

jednodniowych, weekendowych dla turystów. Publikacja prezentuje najciekawsze miejsca 

noclegowe, gastronomiczne, miejsca z serwowanym produktem lokalnym LSR, ofertę 

gospodarstw agroturystycznych z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna 

Ziemia Limanowska”.  

Nakład 5000 egzemplarzy. 

Całkowita wartość projektu 59 928,95 zł (poziom dofinansowania 63,63%). 

Termin realizacji: 03.01.2019 r. - 31.03.2020 r.  

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim – edycja 2020”. 

 

Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 80 000,00 zł do projektu 

„Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim – edycja 2020” w ramach 

rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” organizowanego  przez MSW. 

W ramach projektu poprawiono bezpieczeństwo wokół 2 przejść dla pieszych na drogach 

powiatowych. Przejście numer 1 – Zbludza (przed szkołą podstawową), przejście numer 2 – 

Stara Wieś (przed szkołą podstawową). Zostanie zmodernizowane m.in. oznakowanie poziome 

i pionowe. Wykonane zostało oświetlenie przejścia nad drogą, montaż paneli fotowoltaicznych, 
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turbiny wiatrowej, akumulatorów, pulsującego znaku aktywnego D6. Dodatkowo 

zamontowano oświetlenie ledowe i czujniki ruchu, a w okolicy przejść wykonano montaż 

urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – radarów z wyświetlaczami prędkości 

i komunikatorami DZIĘKUJĘ/ ZWOLNIJ. 

Powiat Limanowski ww. projekt realizował w partnerstwie z Komendą Powiatową 

Policji w Limanowej, Stowarzyszeniem Auto Moto Klub w Limanowej, Powiatowym 

Zarządem Dróg w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

Projekt był realizowany w okresie od września do grudnia 2020 r. 

Poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.  Całkowity koszt przedsięwzięcia 

wyniósł 100 000,00 zł. 
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ ORGANIZACJĘ 

TURYSTYCZNĄ POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2020 ROKU 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego jest organizacją 

pozarządową utworzoną z inicjatywy Powiatu Limanowskiego. Jej członkiem założycielem jest 

Powiat Limanowski. Dzięki istnieniu tej organizacji powiat limanowski ma możliwość 

realizować zadania dostępne dla organizacji pozarządowych. W 2020 roku dzięki środkom 

pozyskanym z zewnątrz zrealizowano następujące zadania:  

 

Organizacja kampanii „Spędź wakacje w Powiecie Limanowskim”. 

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wspólnie z Powiatem 

Limanowskim zorganizowała kampanię „Spędź wakacje w Powiecie Limanowskim”. Miała 

ona na celu promowanie wypoczynku, w okresie wakacji, na terenie Powiatu Limanowskiego. 

Kampania promowana była, przez okres 1 miesiąca, na nośnikach zewnętrznych typu citylight 

w Krakowie, jak również na stronie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu 

Limanowskiego www.lotlimanowski.pl/wakacje-2020 oraz w mediach społecznościowych. Na 

stronie internetowej zamieszczone zostały krótkie informacje o obiektach, rabatach i zdjęcia. 

W kampanii wzięło udział 25 obiektów z terenu Powiatu Limanowskiego. 

Projekt pn. „Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej”. 

W ramach projektu wytyczono i oznakowano nowy szlak tematyczny związany 

z działalnością niepodległościowego podziemia na terenie powiatu limanowskiego, w tym 

działalnością I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. W ramach prac nad szlakiem została 

nawiązana współpraca z historykami zajmującymi się tą tematyką, określone zostały dokładnie 

miejsca, które zostały włączone do szlaku. Wybranych zostało 64 lokalizacji z terenu powiatu 

limanowskiego. Zostało opracowane logo szlaku, miejsca do szlaku zostały wskazane na mapie 

na podkładzie turystycznym, na odwrocie mapy zostały opisane miejsca znajdujące się na 

mapie. Ponadto wybrane miejsca wskazane przez historyków zostały oznakowane stosowną 

planszą z podkładem turystycznym, na którym są zaznaczone miejsca oraz opisane tak, aby 

turysta odwiedzający dany obiekt wiedział, że znajduje się na szlaku, na którym są inne atrakcje 

w tej tematyce do odwiedzenia. Tych tablic wykonano 12 w miejscowościach: (Szczawie, 

http://www.lotlimanowski.pl/wakacje-2020
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Słopnicach, Limanowej – 2 tablice, Mszanie Dolnej, Przyszowej, Dobrej, Skrzydlnej – 

2 tablice, Kostrzy, Rupniowie, na górze Ćwilin przy szlaku turystycznym). 

Wykonano przewodnik turystyczno – historyczny prezentujący miejsca związane 

z tematyką AK na ziemi limanowskiej oraz opis atrakcji związanych z tematyką AK. 

Przewodnik został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy w formacie A5. Treści historyczne 

opracowane w przewodniku stanowią połączenie dotychczas znanych materiałów, 

drukowanych opracowań, artykułów prasowych i źródeł historycznych, wzbogacone 

o odnalezione w wyniku kwerendy relacje, archiwalia oraz fotografie. 

W ramach projektu wydano mapę w nakładzie 1000 egzemplarzy.  Na mapie naniesiono 

64 lokalizację związane ze szlakiem AK. Wszystkie miejsca pamięci zostały na zlecenie 

sfotografowane przez profesjonalistę. Na mapie oprócz punktów znajdują się ścieżki 

historyczne wykonane przez działające w Powiacie Limanowskim organizacje historyczne. 

Prace kartograficzne i graficzne wykonało wydawnictwo kartograficzne na podkładzie 

turystycznym. 

W ramach projektu został wykonany mural na budynku sali gimnastycznej I Liceum 

Ogólnokształcącego w Limanowej. Ściana budynku jest usytuowana przy drodze krajowej 28 

w centrum Limanowej. Wykonany mural dziennie ogląda kilkanaście tysięcy mieszkańców 

i osób przejeżdżających przez Limanową. W ramach projektu ścianę budynku hali sportowej 

I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej odświeżono. Na muralu przedstawiono sylwetki 

dwóch żołnierzy placówki AK „Trzos” Tymbark. Są to pchor. Bolesław Pieguszewski „Han” 

z pistoletem maszynowym Sten Mk II oraz kpr. Marian Kapturkiewicz „Rola” z pistoletem 

maszynowym UD42. Partyzanci pozują do zdjęcia z bronią ze zrzutu odebranego przez AK na 

polanach wzgórza Dzielec w Słopnicach, nocą 9-10 lipca 1944 r. Sylwetki pochodzą z fotografii 

wykonanej w czasie koncentracji żołnierzy Obwodu AK Limanowa na Mogielicy, latem 

1944 r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów ostatniego komendanta Obwodu AK Limanowa, mjr 

Julian Krzewickiego „Filipa”. 

W ramach działań wykonano logo szlaku, 50 plakatów promujących szlak, 1 rollup promujący 

szlak. 

Powstał profil szlaku na portalu Facebook https://www.facebook.com/Szlak-Armii-Krajowej-

na-Ziemi-Limanowskiej-106298577891426 oraz informacje o projekcie są publikowane na 

stronie LOTu i profilu LOTu. 

 

https://www.facebook.com/Szlak-Armii-Krajowej-na-Ziemi-Limanowskiej-106298577891426
https://www.facebook.com/Szlak-Armii-Krajowej-na-Ziemi-Limanowskiej-106298577891426
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Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej i oznakowania tras wokół Góry 

Mogielica w Beskidzie Wyspowym”. 

W ramach projektu oznakowano 22 km trasy Mogielica, jako trasy do narciarstwa 

zimowego oraz 12 km trasy Mogielica, jako trasy rowerowej (oznakowanie rowerowe dróg 

dojazdowych do trasy Mogielica). 

W ramach projektu oprócz tras powstało również 8 tablic informacyjnych, 

12 ławostołów, 3 wiaty. Ponadto wykonano kilkanaście znaków informacyjnych 

i drogowskazów na trasach. Wszystkie te elementy uległy z upływem czasu znacznej degradacji 

(7 lat użytkowania w trudnych górskich warunkach). 

Wykonano również modernizację ławostołów, altan poprzez ich wyczyszczenie 

i odmalowanie, wykonano aktualne podkłady map do istniejących tablic, tablice wyczyszczono 

i odmalowano. 

W ramach projektu ustawiono na drogach dojazdowych do tras turystyczne znaki 

drogowe oznaczone symbolem E-22c (w miejscowościach: Zalesie, Szczawa, Kamienica, 

Słopnice). 

Wydano 10 000 sztuk ulotek promujących trasy. Wykonana została strona promująca trasy 

www.trasymogielica.pl, wykonano zdjęcia do promocji tras oraz spot promocyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=Vz_zaMUQsmk&t=2s. 

 

Projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu 

Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych 

i wypoczynkowych”. 

Projekt polegał na zagospodarowaniu turystycznym 4 punktów widokowo/ 

wypoczynkowych na terenie Gminy Kamienica - 2 punkty (Szczawa, Zalesie) oraz na terenie 

Gminy Limanowa - 2 punkty (Wysokie, Kanina). 

Wykonano następujące prace: 

Miejsce widokowe/wypoczynkowe w miejscowości Zalesie.  

Powstała wiata wolnostojąca o powierzchni zabudowy 35 m2 z utwardzeniem, wykonano 

ogrodzenia drewnianego, 6 wiat o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem. Wykonano 

tablicę informacyjną. 

Miejsce widokowe/wypoczynkowe w miejscowości Szczawa. 

http://www.trasymogielica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vz_zaMUQsmk&t=2s
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Przełożono bramę oraz ogrodzenie, utwardzono teren, doposażono otoczenie pijalni wód 

mineralnych. Wykonano tablicę informacyjną. 

Miejsce widokowe/wypoczynkowe w miejscowości Kanina. 

Wybudowano wiatę o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty. Wyposażono wiatę 

w ławostół, tablicę informacyjną, utwardzono powierzchnię gruntu, wyposażono wiatę w stojak 

na rowery i kosz na śmieci. 

Miejsce widokowe / wypoczynkowe w miejscowości Wysokie.  

Wybudowano wiatę o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty. Wyposażono wiatę 

w ławostół, wykonano tablicę informacyjną, ogrodzenie z żerdzi, utwardzono powierzchnię 

gruntu. Ponadto wyposażono wiatę w stojak na rowery i kosz na śmieci.   

 

Projekt pn.: „W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom”. 

W ramach projektu zakupiono i zorganizowano nasadzenia 5000 sztuk roślin 

miododajnych (zarówno drzew jak i krzewów) w 12 gminach powiatu limanowskiego. Do 

samorządów trafiły sadzonki następujących roślin: dereń biały sibirica, dereń biały kesselringa, 

klon czerwony, tulipanowiec amerykański, berberys czerwonolistny, lipa szerokolistna, 

glediczja trójcierniowa, kruszyna pospolita, klon polny, irga błyszcząca, korkowiec amurski, 

tawuła japońska, ałycza śliwa, winobluszcz pięciolistkowy, perukowiec podolski zielony, 

wierzba, dereń jadalny, jaśminowiec wonny, robinia, głóg dwuszyjkowy, głóg jednoszyjkowy, 

karagana syberyjska, róża pomarszczona, pigwowiec japoński, klon jawor, klon tatarski, lipa 

drobnolistna, irga pozioma, klon zwyczajny, krzewuszka cudowna i pęcherznica kalinolistna.  

Ponadto zorganizowano konferencję on-line dla pszczelarzy z terenu powiatu limanowskiego 

(6 szkoleń online) na 270 osób, wydano publikacje.  

Przeprowadzona została kampania promującą lokalne pszczelarstwo w ramach, której 

m.in. wykonano dedykowane etykiety na miody. W ramach prowadzonej kampanii od kół 

pszczelarzy działających na terenie Powiatu Limanowskiego pozyskano miody, które z kolei, 

zostały rozprowadzone do osób potrzebujących na terenie powiatu limanowskiego (głównie do 

DPS-ów). Etykiety zostały rozdane Kołom Pszczelarzy w Powiecie Limanowskim.  

W ramach projektu zorganizowany został konkurs fotograficzny skierowany do 

mieszkańców powiatu limanowskiego, który polegał na wykonaniu fotografii pszczół lub 

innych owadów zapylających. Najlepsze prace zostały opublikowane w kalendarzu ściennym 

na 2021 r. w nakładzie 200 sztuk.  
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Wykonano 2 rollupy promujące projekt, nasadzenia, konkurs, kampanię. Zrealizowano 

3 projekty plakatów promujących akcje nasadzeń, konferencję, konkurs. Zorganizowano 

promocję działań na lokalnych portalach.  

Wydano publikację w nakładzie 1000 sztuk „W powiecie limanowskim pomagamy 

pszczołom”. Publikacja ma 16 stron, wydana została w formacie A4. W publikacji znalazły się 

rady dla pszczelarzy - w jaki sposób odpowiedzialnie prowadzić pasieki, rady dla mieszkańców 

- jak pomagać zapylaczom, rady dla rolników - w jaki sposób nie szkodzić pszczołom oraz rady 

dla samorządów - w jaki sposób chronić zapylaczy. 

 

Projekt pn.: „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach 

obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. 

W ramach zadania przygotowano 300 paczek dla potrzebujących osób niepełnosprawnych.  

Do paczek zakupione zostały materiały dla podopiecznych, które pozwolą rozwijać ich pasje 

i zainteresowania, np. w ramach prowadzonych WTZ w Tymbarku zorganizowanych jest 

11 pracowni, w tym pracownia introligatorska, stolarsko – modelarska, gospodarstwa 

domowego, krawiecko – hafciarska, tkacka, plastyczna, ceramiczna, przyrodnicza, muzyczno 

– teatralna, komputerowa, rehabilitacja. Oprócz artykułów spożywczych, zakupiono również 

materiały pozwalające na realizowanie warsztatów dla 60 podopiecznych Stowarzyszenia 

Remedium. Projekt swoim zasięgiem objął instytucje, które zajmują się tematyką osób 

z niepełnosprawnością z terenu powiatu limanowskiego, tj.: 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej z Tymbarku. 

• Limanowska Akcja Charytatywna. 

• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dobrej. 

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mszanie 

Dolnej (PSONI). 

• Stowarzyszenie Przystań w Tymbarku. 

Wszystkie działania w projekcie były promowane za pośrednictwem mediów 

społecznościowych oraz oficjalnej strony internetowej LOT-u. 

  



 

str. 203 

 

WYKONANIE ZADAŃ W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ DRÓG 

PUBLICZNYCH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU 

LIMANOWSKIEGO W ROKU 2020 

 

Dbałość o infrastrukturę drogową na terenie Powiatu Limanowskiego jest jednym 

z  ważnych zadań realizowanych przez Powiat w zakresie poprawy i zapewnienia 

bezpieczeństwa i odpowiednich warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych. 

Podejmowane jak corocznie działania w tym zakresie oprócz bieżącego utrzymania całej 

infrastruktury drogowej (nawierzchnie dróg, obiekty mostowe, przepusty, chodniki, 

oznakowanie drogowego itp.) obejmują także  liczne działania inwestycyjne. Realizacja zadań 

bieżącego utrzymania czy realizacji zadań inwestycyjnych wymaga zabezpieczenia ze strony 

samorządu powiatu znacznych środków finansowych. Dużym wsparciem realizacji zadań 

inwestycyjnych w roku 2020 były pozyskane przez powiat środki zewnętrzne z budżetu 

państwa w ramach dostępnych programów pomocowych (Funduszu Dróg Samorządowych, 

rezerwy subwencji ogólnej, czy Covid) oraz partnerów lokalnych - jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

FUNDUSZ  DRÓG SAMORZĄDOWYCH. 

 

Dzięki uzyskanym przez Powiat Limanowski w roku 2019 dofinansowaniu ze środków 

budżetu państwa programu pomocowego Funduszu Dróg Samorządowych Powiat 

Limanowski w roku 2020  zrealizował  4 następujące zadania drogowe: 

 

Zadanie nr 1   

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna –Wilczyce w km od 0+200,00 

do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00; od km  2+363,00 do km 3+331,00  

w miejscowości Mszana Górna / Łętowe – Powiat Limanowski ” na odcinku o łącznej 

długości 2,9 km.     

Zakres zadania obejmował:  

     - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do KR - 3,  

     - wzmocnienie pobocza drogi,  

     - wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i  oświetleniem drogowym w km  

        0+200 - 1+316 (dł. 1 116 mb),   
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     - likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego, 

     - wykonanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego),   

Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna lata 2019/2020. 

Całkowita wartość zadania: 5 507 400,00 zł w tym (wykonawstwo 5 480 000,00 zł, nadzór 

inwestorski  27400,00 zł).  

 

Mając na uwadze uzyskane 50% dofinansowanie tylko do kosztów kwalifikowanych (zgodnie 

z zasadami programu) finansowanie zadania przedstawiało się następująco: 

 

- FDS / budżet państwa   - 2 689 811,00 zł  (50% wartości kosztów kwalifikowanych). 

- Powiat Limanowski      –  2 142 630,00 zł (w tym środki Covid  373 482,35 zł). 

- Gmina Mszana Dolna   –     674 959,00 zł. 

 

Udział finansowy Gminy Mszana Dolna  obejmował: 

- 100% kosztów własnych wykonania oświetlenia ulicznego, 

- 50% kosztów własnych wykonania chodnika, odwodnienia, kosztów niekwalifikowanych           

   (nadzór proporcjonalnie tj. 12,26 % całości kosztów nadzoru). 

 

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA          

z Łostówki przed realizacją.  
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po realizacji 

 

       

 

Zadanie nr 2  

„Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km  od 0+959,00 do 

km 2+112,40; w km od 3+288,00 do km-5+576,03; w km od 8+584,00 do km 12+008 

w miejscowości Słopnice/Zalesie – Powiat Limanowski  o łącznej długości 6,9 km.  

Zakres zadania obejmował: 

      - likwidację przełomów, zapadnięć w jezdni, 

      - wzmocnienie pobocza drogi, 

      - położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką, 

      - remont uszkodzonych zabezpieczeń korpusu drogi narzutem siatkowo-kamiennym, 

      - likwidację miejscowych zapadnięć w nawierzchni chodników, 

      - wymianę uszkodzonych przepustów , kratek wodościekowych,  

      - uzupełnienie i wymiana uszkodzonych barier energochłonnych,  

      - oznakowanie pionowe i poziome drogi. 

Realizacja  w latach: 2019/2020. 

Wartość całkowita zadania: 8 190 543,76 zł (w tym wykonawstwo 8 158 693,76 zł, nadzór 

inwestorski – 31 850,00 zł). 

 

Finansowanie zadania: 

    - Budżet Państwa:  - 4 039 817,00 zł  (50% kosztów kwalifikowanych). 

    - Powiat:   - 4 150 726,76 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  LIMDROG z Limanowej. 
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przed realizacją 

 

  

po realizacji 

  

 

Zadanie nr 3 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1620K Skrzydlna –Wilkowisko w km od 2+107,89 do 

km 2+892,44 w miejscowości Stróża - Powiat Limanowski” (odcinek od Kościoła do 

cmentarza parafialnego) na długości  784,5 mb. 

Zakres zadania obejmował: 

      - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do KR -3  

         i poszerzeniem do szer. 6,0 mb, 

      -  wzmocnienie pobocza drogi,  

      - wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, 

      - likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego (gaz, energia), 

      - wykonanie placu parkingowego k/ cmentarza,  
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      - wykonanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego).  

 

Realizacja  w partnerstwie z Gminą Dobra lata 2019/2020. 

Całkowita wartość zadania:  1 893 388,94 zł w tym (wykonawstwo 1 885 000,00 zł, nadzór 

inwestorski  9 840,00 zł).  

 

Mając na uwadze uzyskane 50% dofinansowanie tylko do kosztów kwalifikowanych (zgodnie 

z zasadami programu) finansowanie  zadania  przedstawiało się następująco: 

- FDS / budżet państwa   - 910 687,00 zł  (50% wartości kosztów kwalifikowanych). 

- Powiat Limanowski     –  698 378,94 zł  (w tym środki Covid 139 764,65 zł ). 

- Gmina Dobra               –  284 323,00 zł.   

 

Udział finansowy Gminy Dobra obejmował: 

- 100% kosztów własnych wykonania oświetlenia ulicznego,  

- 50% kosztów własnych wykonania chodnika, odwodnienia, placu parkingowego, kosztów  

    niekwalifikowanych (nadzór proporcjonalnie tj. 15,12% całości kosztów nadzoru). 

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  JANDA z Łostówki. 

 

przed realizacją
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po realizacji 

  

 

Zadanie nr 4.  

„Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km od 7+441 do km 

11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski”. 

Zakres zadania obejmował:  

odcinek o długości 3,577 km tj.: wykonanie nowej  nawierzchni bitumicznej drogi, likwidację 

miejscowych przełomów, zapadnięć, wzmocnienie   pobocza wraz z częściowym utwardzeniem 

masą bitumiczną, remontem nawierzchni chodnika, wykonaniem przejścia dla pieszych wraz 

z oznakowaniem aktywnym znaku D-6 nad jezdnią zasilaną solarowo-hybrydowo, 

umiejscowieniem znaku aktywnego informacyjnego o prędkości tzw. radaru, regulację 

odwodnienia wzdłuż drogi. 

 Wartość zadania:        2 138 00,12, zł  w tym: 

- FDS:                      1 273 708,00 zł. 

- Powiat:                 864 392,12 zł. 

 

Zadanie wykonane: Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z Dębicy. 
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przed realizacją 

  

 

po realizacji 

   

 

ZADANIA W TOKU REALIZACJI (2020 – 2022). 

 

Ponadto w ramach dalszego uzyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych (edycja jesienna 2019) zostały rozpoczęte dwa kolejne zadania 

inwestycyjne w systemie wieloletnim 2020/2022 (w trakcie wykonawstwa): 

 

Zadanie nr 1.  

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 

0+075 do km 2+678 w  miejscowości Łostówka ; odcinek II  w km od 5+085 do km 9+120 

w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski” – system trzyletni 2020/2022 

 o łącznej długości 6,6 km [długość na terenie m. Łostówka - 3,7 km, na terenie m. Wilczyce – 

2,9 km]; wykonanie chodnika szer. 2,0 mb , wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem 
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do 6,0 mb, wzmocnieniem, oświetleniem ulicznych teren Łostówki , odwodnienie, oznakowanie, 

przejścia dla pieszych.  

Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Dobra. 

Wartość zadania po przetargu wynosi: 14 293 050,00 zł w tym: wykonawstwo 

14 250 000,00 zł. 

 

Finansowanie: 

- FDS:                 7 089 963,00 zł 

- Powiat:                5 640 333,00 zł 

- Gmina Mszana Dolna i Dobra 1 562 754,00 zł [gm. Mszana Dolna – 1 152 424,00 zł,                                                              

                                                                                                     gm.  Dobra –      410 330,00 zł] 

 Finansowanie i wykonawstwo lata  2020 - 2022.  

 

Wykonawcą zadania jest: W.P.P.U.H.  „JANDA”  z Łostówki. 

 

W roku 2020 finansowanie wyniosło – wydatki ogółem 3 257 250,99 zł, w tym  

FDS:  2 757 51,00 zł oraz środki Gminy Mszana Dolna: 499 999,99 zł. 
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Zadanie nr 2.  

 

„Przebudowa  drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice w km od 2+468,68 

do km  4+638 w miejscowości Przyszowa – Powiat Limanowski” - system dwuletni 

2020/2021 (od mostu oś. Berdychów do istniejącego chodnika w m. Przyszowa) na odcinku 

2,2 km (obejmująca jezdnię szer. 6,0 mb, chodnik 2,0 mb, odwodnienie i oznakowanie). 

Realizacja w partnerstwie z Gminą Łukowica. 

Wartość zadania po przetargu: 4 363 616,87 zł  w tym: wykonawstwo 4 346 642,87 zł (koszty 

kwalifikowane: 4 335 963,99 zł). 

- FDS:               2 167 981,00 zł. 

- Powiat:              1 679 454,87 zł. 

- Gmina Łukowica                               516 181,00 zł. 

 

Finansowanie i wykonawstwo lata 2020/2021. 

Wykonawca Firma „PROFEXIM” Sp. J. - Oddział w Łostówce. 

W roku 2020 wydatki wyniosły 510 862,00 zł, były to środki wyłącznie z FDS. 
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ZADANIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023. 

 

 W ramach jesiennej edycji 2020 r. do współfinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych zostały zakwalifikowane przez Komisję Wojewódzką trzy kolejne zadania 

drogowe: 

 

Zadanie nr 1.  

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku 

I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości 

Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat 

Limanowski”- Planowana przebudowa na odcinku 10,071 km. 

Zadanie planowane do realizacji w systemie trzyletnim 2021-2023 wycenione na etapie 

składania wniosku na 30 365 121,00 zł. Przy planowanym finansowaniu:  

FDS 15 086 927,00 zł, Powiat 14 436 766,00 zł, Gmina Laskowa 841 428,00 zł.  

 

Zadanie nr 2. 

„Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km od 

5+800 do km  8+115, na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości 

Rupniów, Nowe Rybie, Szyk,  Powiat Limanowski”. Planowana długość odcinka do remontu 

5,2 km (w tym na terenie Gm. Limanowa -3,0 km). 

Zadanie planowane do wykonania w systemie dwuletnim 2021/2022 r. o wartości 

10 178 066,00 zł z przewidywanym finansowaniem FDS 5 043 863,00 zł oraz Powiatu 

5 134 203,00 zł.  

 

Zadanie nr 3. 

„Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 

9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km 

od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”.  

Długość odcinka do remontu 6,5 km. 

Zadanie realizowane w systemie dwuletnim w latach 2021/2022 z planowaną wysokością 

finansowania 12 207 488,00 zł z podziałem: FDS 6 069 656,00 zł, Powiat 6 137 832,00 zł.  
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REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTRA INFRASTRUKTURY. 

 

W ramach programu pomocowego budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej 

będącej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury i możliwości pozyskania 50% 

dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2020 Powiat wykonał następujące zadanie 

mostowo - drogowe przy uzyskanym dofinansowaniu środków rezerwy subwencji w kwocie 

2 198 000,00 zł. 

 

Zadanie nr 1. 

„Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K 

Stadła – Długołęka – Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz  z dojazdami”. 

Zakres zadania obejmował: 

- przebudowę obiektu mostowego (dł. całkowita mostu 16,4 m) z podniesieniem obciążenia  

   do 40 ton , poszerzenie wsporników chodnikowych obustronnie do szer. 1,25 cm,  

- wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1546K na odcinku ok. 746 mb (km  

   od 9+983,96 – 10+729,40) obejmującej poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb oraz  

  wykonanie chodnika (szerokość 2,0 mb) str. P, 

- wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna –  

   Naszacowice w obrębie skrzyżowania z mostem celem dostosowania niwelety drogi do   

   planowanej niwelety obiektu mostowego, wykonanie zatoki autobusowej, przebudowę  
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   chodnika do szer. 2,0 mb, wykonanie oświetlenia ulicznego (odcinek km 4+909,96 –  

   5,223,85 dł. 314 mb). 

Zadanie wykonywano w partnerstwie z Gminą. Łukowica. 

Wartość całkowita zadania: 2 962 883,76  zł,  w tym wykonawstwo: 2 895 627,76 zł. 

Finansowanie : 

Budżet państwa    -    1 515 000,00 zł. 

Powiat                  -     1 021 860,76 zł (w tym Covid 1 021 266,75 zł). 

Gm. Łukowica      -       426 023,00 zł. 

 

Wykonawca: Firma ZIBUD Sp. z o.o. z Kamienicy. 

 

przed realizacją                                                          po realizacji 

     

 

przed realizacją                                                       po realizacji 

             

 

 



 

str. 216 

 

przed realizacją                                                       po realizacji  

       

 

przed realizacją                                              po realizacji  

   

 

W ramach uzyskanych oszczędności rezerwy subwencji ogólnej na ww. zadaniu wykonano 

dwa kolejne zadania inwestycyjne: 

Zadanie nr 2: 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa - Szyk-Mstów w km 

11+332,70 do 11+439,70 w miejscowości Szyk wraz z rozbudową przepustu nr K00161800005 

w km 11+374.   

Zakres zadania obejmował: likwidację  istniejącego zawężenia na łuku drogi powiatowej nr 1618K 

w m. Szyk poprzez: 

− przebudowę i wydłużenie istniejącego przepustu łukowego, sklepionego kamiennie poprzez 

zastosowanie systemu „tubosider”, 

− wykonanie jezdni szerokości jezdni 6,0 mb wraz z poszerzeniem na łuku do 7,0 mb 

i poboczem, 

− wykonanie zabezpieczenia kamiennego wlotu i wylotu przepustu, 
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− montaż barier ochronnych wraz z oznakowaniem. 

Wartość całkowita zadania: 567 948,26 zł, w tym (wykonawstwo: 551 316,38 zł).  

Finansowanie:  

 - środki z rezerwy subwencji – 283 000,00 zł,  

 - środki powiatu                     - 284 948,26 zł (w tym Covid 284 399,00 zł). 

 

Wykonawcą zadania jest Firma  P.B.M. Sułkowscy z Limanowej. 

 

przed realizacją 

     

po realizacji 

      

 

Zadanie nr 3. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -Kamienica ul. J. Marka w km 0+034,60 

- 0+206,25” (odcinek od Rynku  do Ronda k/ Sądu Rejonowego). 

Zadania obejmowało: wykonanie nowej  nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia, ułożenie 

krawężnika granitowego, nawierzchni chodników z płytek granitowych, oznakowanie drogowe, 

przejścia dla pieszych wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krótka i wjazdu do Starostwa. 

Zadanie w partnerstwie z Miastem Limanowa. 
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Wartość zadania: 1 136 113,99 zł (dodatkowo oświetlenie uliczne chodnika 14 071,20 zł) w tym 

wykonawstwo podstawowe: 1 079 000,74 zł finansowanie: 

- rezerwa subwencji ogólnej: 400 000,00  zł, 

- Powiat Limanowski:                586 780,19 zł (w tym Covid  578 107,25 zł), 

- Miasto Limanowa:                 163 408,00 zł (refundacja). 

 

Wykonawca: P.B.I.  DUDA Grażyna Duda z Łostówki.    

 

przed realizacją 

  

po realizacji 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

 

Mając na uwadze ubieganie się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 

w toku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej  przebudowy dwóch obiektów mostowych:  

 

Zadanie nr 1:  

„Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI  35000229 w km 0+205 w ciągu drogi 

powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze w miejscowości Laskowa wraz z przebudową jezdni 

i pobocza na dojazdach”.  

 

Projektowany zakres zadania obejmuje:   

− przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego z podniesieniem nośności obciążenia do kl. B 

– 40 ton (wymóg dla dróg powiatowych) wraz z poszerzeniem  jezdni do szer. 6,5 mb, 

wsporników chodnikowego do szer. 1,50 mb.  
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− wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej na długości 1 km na dojedzie do 

mostu w km od  0+169  do km 1+189  tj. poszerzenie istniejącej jezdni (szer. 5,5 mb) do 

szerokości normatywnej 6, 0 mb , pobocza  do szerokości 1, 0 mb.   

Koszt dokumentacji wynosi 32 000,00 zł.  

 

Zadanie nr 2:  

„Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000236 w km 5+384 w ciągu drogi 

powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sechna - Ujanowice w miejscowości Sechna wraz 

z dojazdami”. 

Projektowany  zakres  obejmuje: przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego z podniesieniem 

nośności obciążenia do kl. B – 40 ton (wymóg dla dróg powiatowych) wraz z przebudową drogi 

na dojeździe do mostu.  

Koszt dokumentacji wynosi  32 000,00 zł.  

 

INNE ZADANIA. 

 

1. „Remont przepustu sklepionego w km 4+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K 

Limanowa – Kamienica w m. Stara Wieś”. 

Zakres zadania obejmował: wymianę lewostronnego gzymsu, obustronną wymianę barier 

ochronnych, wykonanie zabezpieczenia fundamentów przepustu, obudowanie skarp nasypów 

konstrukcją kamienną.  

 

Wartość  zadania: 136 744,51 zł (w tym wykonawstwo 133 054,51 zł, nadzór inwestorski – 

3 690,00 zł). 

 

Wykonawca zadania: Zakład Budowy Mostów -Gryglak z Klęczan.   

przed realizacją                                                      po realizacji                                          
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2. „Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec 

w Męcinie”. 

Zakres obejmował: roboty ziemne, wykonanie zabezpieczenia uszkodzonego korpusu 

drogowego od strony potoku narzutem kamiennym, wykonanie pobocza.   

Wartość zadania: 30 491,70 zł brutto. 

  

Wykonawca: Firma WEKALL P. Józef Sołtys - Pisarzowa 416. 

 

 

 

3.” Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice w km 

0+917 – 0+997 w m. Siekierczyna”. 

Zakres zadania obejmował: wykonanie odwodnienia liniowego z korytek wodościekowych od 

skrzyżowania z drogą gminną Siekierczyna - Stara Wieś „Wola”, pobocza z utwardzeniem 

bitumicznie, likwidacja przełomów.  

 

Wartość zadania: 53 382,80 zł brutto. 

Wykonawca: P.P.U.H. „DROG-BET” Stanisław Kurek, Limanowa.  

 

4. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna- Hucisko 

w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Niedźwiedź” (rejon skrzyżowania 

-rondo z drogą gminną w kierunku Domu Wczasów Dziecięcych).  

Zakres zadania obejmuje: wykonanie odwodnienia liniowego: ułożenie krawężnika 

ściekowego wraz z odprowadzeniem i kratką wodościekową na odc. ok. 100 mb, utwardzenie 
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pobocza – chodnik z kostki brukowej od przejścia dla pieszych na odcinku 29 mb, dalsze 

utwardzenie pobocza kruszywem – recyklina). 

 

Wartość zadania: 35 505,92 zł brutto. 

Wykonawca: Firma „DROG-BUD” s.c. Teresa Staśko i Stanisław Staśko z Słopnic. 

 

przed realizacją 

 

 

 

 

 

po realizacji 

 

5. Zabezpieczenie wylotu przepustu w km 1+312 drogi powiatowej nr 1628K Poręba 

Wielka-Poręba Górna w miejscowości Poręba Wielka”. 

Zakres zadania obejmował: roboty ziemne, wykonanie zabezpieczenie przyczółka wylotu 

przepustu wraz z wykonaniem odprowadzenia tzw. „żłobu”  narzutem kamiennym 

z wypełnieniem masą betonową. 

 

Wartość zadania: 12 632,10 zł brutto. 

 

Wykonawca : Firma WEKALL Józef Sołtys z Pisarzowej.  
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przed realizacją 

 

 

 

      

 

po realizacji 
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INICJATYWY SAMORZĄDOW Z GMINAMI [IS]. 

 

Gmina Kamienica 

 

Zadanie:  

„Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica do dz. ew. 1221 

wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwadniających drogę   

w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza”. 

Zakres zadania obejmował: wykonanie  w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Zbludza zatoki 

(placu postojowego) wraz z chodnikiem i regulacją odwodnienia przydrożnego (kanał kryty 

ramowy 1mx1m na oraz odmulenie i umocnienie rowu przydrożnego płytami YOMB) 

i przebudową zjazdu do Szkoły Podstawowej, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych 

i istniejącego przystanku komunikacyjnego po lewej stronie drogi powiatowej, wykonanie 

oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania drogowego pionowego 

i poziomego (przejście dla pieszych, pasy akustyczne). 

 

Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Gminą Kamienica w relacji 50/50. 

Wartość całkowita zadania: 300 845,64 zł brutto, w tym wykonawstwo robót drogowych: 

274 000,00 zł brutto, udział Gminy – 150 000,00 zł. 

Wykonawca: P.P.U.H. JANDA z Łostówki. 

 

przed realizacją                                                     po realizacji 
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Gmina Mszana Dolna 

 

Zadanie: „Remont odwodnieni drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka- 

                  Kasina Wielka  w m. Kasinka Mała”.   

Zakres zadania obejmował:  wykonanie odprowadzenia wody opadowej w km 0+331 

z skrzyżowania z drogą gminną oś. Jęczkowce - Daniele do rzeki Raby  wraz z wykonaniem 

umocnienie brzegowego na wylocie.  

Koszt zadania: 48 518,16 zł brutto,  w tym wykonawstwo: 41 518,16 zł brutto,  

Realizacja w partnerstwie  z Gminą Mszana Dolna  w ramach IS  w relacji 50/50  finansowanie: 

Powiat limanowski     -   24 259,16 zł, 

Gmina Mszana Dolna – 24 259,00 zł.  

Wykonawca: F.U.H. BRUK-BUD Kotarba z Mszany Dolnej. 

 

ZADANIA  IS W TOKU REALIZACJI (2020 – 2022 

 

Gmina Mszana Dolna 

 

W ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50 wspólnie z samorządem Gminy 

Mszana Dolna w toku jest wykonanie chodnika wraz z oświetleniem jako etap II w ciągu drogi 

powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka - Kasina Wielka w miejscowości Kasinka Mała  

w km  3+233,75 – 4+536,20 (długości 1302 mb) w ramach zadania pn:  

Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka-Kasina 

Wielka w km 1+246,00 -4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała – Etap II w km 3+233,75 

– 4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym”.   

Zadanie wykonywane jest w ramach wspólnej  inicjatywy samorządowej z Gminą 

Mszana Dolna przy zachowaniu relacji 50/50 - wykonanie chodnika oraz 100% finansowaniu  

oświetlenia ulicznego po stronie Gminy, w systemie dwuletnim tj. realizacji w latach 

2020/2021 - w toku wykonawstwa. 

Całkowity koszt zadania wynosi: 1 832 740,00 zł (w tym: wykonawstwo 1 820 000,00 zł, 

nadzór inwestorski – 12 740,00 zł). 
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Wobec powyższego szacunkowe finansowanie przedstawia się następująco: 

      -  Powiat  Limanowski  -         784 920,00 zł,  

      -  Gmina Mszana Dolna  -   1 047 820,00 zł.  

W rozbiciu na lata finansowanie przedstawia się następująco: 

 - rok 2020 – 1 300 000,00 zł (udział Powiatu podmieniony środkami Covid 600 000,00 zł)+ 

700 000,00- udział Gminy) - rok 2021- 532 740,00 zł (udział Powiatu – 184 920,00zł, udział 

Gminy –  347 820 zł). 

 

Termin realizacji do 30 czerwca 2022 r.   

Wykonawca: P.P.U.H. JANDA z Łostówki. 

 

  

 

   

 

Gmina Dobra 

 

Zadanie: „Przebudowy drogi powiatowej nr 1622K Dąbie Szczyrzyc-Dobra w km 

15+330,35 do km 16+539,90 w miejscowości Porąbka Dobra” - budowa chodnika na 
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odcinku 1 209,55 mb. w systemie trzyletnim 2020 - 2022. Zadanie realizowane w partnerstwie 

z Gminą Dobra w relacji 50/50.  

Wartość całkowita zadania: 1 457 974,22 zł w tym (wykonawstwo chodnika – 1 381 917,12 zł; 

dokumentacja projektowa- 59 458,20zł, nadzór inwestorski – 11 150,00 zł, opłaty PKP – 

5 448,90 zł), przy czym: 

1)  50% udział finansowy Powiatu Limanowskiego  – 728 987,02 zł,    

2)  50% udział  Gminy Dobra:  728 987,20 zł brutto w tym udział finansowy – 669 529,00 zł, 

rzeczowy PT – 59 458,20 zł. 

 

Finansowanie w rozbiciu na lata 2020/2022 przedstawiałoby się następująco: 

Rok 2020 planowane wydatki: (100 000,00 zł). 

 - Powiat Limanowski poniesione – 99 999,00 zł. 

Rok 2021 planowane wydatki (720 000,00 zł). 

 - Powiat Limanowski       -       320 000,00 zł, 

 -  Gmina Dobra               -       400 000,00 zł. 

Rok 2022 planowane wydatki (578 516,02 zł). 

 - Powiat Limanowski      -        308 987,20 zł, 

 -  Gmina Dobra              -        269 529,00 zł. 

 

 

   

 



 

str. 227 

 

     

 

DOKUMENTACJE  PROJEKTOWE  DROGOWE – przygotowania inwestycyjne. 

 

1. Mając na uwadze planowane ubieganie się dofinansowanie kolejnych trzech zadań 

drogowych  ze środków  FDS w latach (2021/2023): 

Wykonano dokumentację związana  z przebudową drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna  

- Ujanowice – Laskowa – Młynne na odcinku długości ok. 10 km z dostosowaniem do ruchu 

ciężkiego KR-4.   

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne 

w km 5+831 – 12+000 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna 

i Kamionka Mała” na odcinku długości 6,2 km  – wzmocnienie i nowa nawierzchnia 

asfaltowa, chodnik Strzeszyce. 

Koszt PT:  144 279,00 zł.   

Wykonawca: F.U.H.  RENOWA  - Kluszkowce.   

 

b) „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne 

w km 12+000 – 15+902 w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa” na odcinku 

długości 3,9 km - wzmocnienie i nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki:  Kamionka 

Mała, Laskowa.  
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Koszt PT: 116 850,00 zł.  

Wykonawca: Firma Inżynierska ARCUS  Sp. z o.o.  z Krakowa.  

 

2. Ponadto zgodnie z decyzją Zarządu na wniosek Gmin zawarto umowy wstępne na 

przygotowanie dokumentacji technicznych przez zainteresowane Gminy mające 

w przyszłości ubieganie się o dofinansowanie z FDS-u w kolejnych edycjach: 

 

a) z Gminą Mszana Dolna na opracowanie dokumentacji na: przebudowę drogi 

powiatowej 1627K Raba Niżna - Olszówka, oraz DP 161 K Mszana Górna Wilczyce 

w m. Łętowe.  

 

b) z Gminą Łukowica na przebudowę lub remont drogi powiatowej 1580K Zalesie-  

Jadamwola - Olszana, drogi powiatowej 1610K Świdnik - Limanowa w m. Łukowica, 

drogi powiatowej 1545K Podegrodzie - Mokra Wieś - Jastrzębie 

w m. Łukowica/Jastrzębie tzw. Czartowska, oraz w m. Stronie- chodnik. 

 

c) na wniosek Gmin: Słopnice  i Dobra - Powiat zlecił opracowanie uproszczonej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Remont drogi powiatowej nr 1614K 

Słopnice - Chyszówki - Jurków w km od 0+000 – 10+595 w m. Słopnice, Chyszówki 

i Jurków”. Koszt opracowania dokumentacji - 114.390,00 zł z terminem do dnia 

30.06.2021r. Wykonawca :F.U.H. „RENOWA” Krzysztof Waniczek z Kluszkowce. 

 

3. „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową nr 1632K 

Kepanów -Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowylotowego 

ronda”.  

Partner zadania: Gmina Tymbark. 

Sfinansowanie  kosztów dokumentacji projektowej nastąpi  przy udziale 50% udziału ze strony 

Gminy Tymbark w roku 2021.  

Wartość zadania:116 800,00 zł. Finansowanie w relacji 50/50: 

              - Powiat Limanowski – 58 400,00zł, 

              -  Gmina Tymbark   -    58 400,00 zł. 
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4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska „Stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi 

powiatowej nr 1616K Mszana Górna Podłopień w km 10+525-10+565 w miejscowości 

Jurków”.  

Wartość dokumentacji:  40 590,00 zł.  

Wykonawca:  Prokopczuk. 

 

Mając możliwość o ubieganie się z dofinansowanie z budżetu państwa o środki na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych z finansowanie do 80 % remontu zniszczonej infrastruktury 

drogowej.  

a) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie pn: „ Remont przepustu 

w ciągu drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała Węglówka Kasina Wielka w km 

7+724 w m Kasina Wielka”. 

Koszt opracowania: 15 990,00 zł.  

Wykonawca:  Firma PBI Kamil Jędrzejek, Laskowa 527. 

 

b) opracowano uproszczoną dokumentację  kosztorysową na zadanie pn: „Remont drogi 

powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk - Mstów w km 1+978 do 2+972 

w m Koszary ”. 

Koszt  opracowania: 3 000,00 zł. 

Wykonawca: Zakład Budowlany - Janusz Burkat z Limanowej. 

 

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 

 

 Całoroczne bieżące utrzymanie dróg powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

drogową  w znacznym zakresie wykonywane było we własnym zakresie służbą liniową 

Powiatowego Zarządu Dróg. Obejmowały one prace porządkowe, interwencyjne, 

zabezpieczające tj. utrzymanie odwodnienia- czyszczenie z namułu korytek wodościekowych, 

udrażnianie przepustów uzupełnianie i wymiana uszkodzonego oznakowania drogowego, 

uzupełnianie ubytków kruszywem w poboczach oraz masą bitumiczną na zimno ubytków 

w jezdni, wycinka zarośli, usuwanie namulisk, zbieranie śmieci przy drogach, koszenie traw, 

usuwanie trawy i chwastów w chodnikach, naprawa i utrzymanie urządzeń kanalizacji 

opadowej, nasadzenia drzewek, malowanie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych, 

linie krawędziowe i segregacyjne, interwencyjne działania zabezpieczające i naprawcze przy 

drogach w wyniku zdarzeń drogowych, powodzi itp.  
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 Cześć usług wymagających użycia sprzętu specjalistycznego związanych z bieżącym 

utrzymaniem była wykonywana firmami zewnętrznymi dot. wycinki i pielęgnacji drzew, 

odmulania rowów i ścinania poboczy, remontu cząstkowego jezdni emulsją i grysami, remontu 

uszkodzonych barier ochronnych, usuwanie padłych zwierząt na drogach w wyniku zdarzeń 

drogowych itp.  

 Pod koniec czerwca 2020r. Jednostka PZD została włączona do akcji 

przeciwpowodziowej związanej z intensywnymi opadami deszczu , który nastąpił w dniach 

20 - 23 czerwca 2020 r. na drogach powiatowych leżących na terenie Gmin: Mszana Dolna, 

Jodłownik, Tymbark i Dobra. Liczne powstałe szkody, zagrożenia w przejezdności na bieżąco 

usuwane były własnymi siłami oraz przy wsparciu zewnętrznych wykonawców. Działania 

związane z zabezpieczeniem, odtworzeniem, odbudową odcinkową korpusów drogowych, 

obiektów inżynierskich jak i utrzymaniem przejezdności na drogach powiatowych 

wygenerowały dodatkowe koszty, które nie były planowane na etapie zatwierdzania budżetu 

dla Jednostki. W związku z zaistniałą sytuacją noszącą znamiona klęski żywiołowej Zarząd 

Powiatu Limanowskiego udostępnił Jednostce PZD w części środki przewidziane na 

zarządzanie kryzysowe w powiecie limanowskim w wysokości 354 291,00 zł, które zostały 

zrefundowane przez Wojewodę Małopolskiego w wysokości 163 432,42 zł. Dodatkowy 

źródłem pokrycia poniesionych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych była 

udzielona pomoc solidarnościowa Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 

150.000,00 zł. Wydatek realizacji zadań przy udziale środków Marszałka wyniósł 151 119,00 

zł. Uzyskana pomoc finansowa z zewnątrz była przedmiotem odrębnego rozliczenia. Straty 

spowodowane nalewnymi czerwcowymi  opadami deszczu powstałe  w infrastrukturze 

drogowej powiatu były przedmiotem weryfikacji przez Komisję  Wojewody Małopolskiego ds. 

usuwania skutków klęsk żywiołowych. Powiat zakwalifikował się do uzyskania pomocy 

z rezerwy celowej budżetu państwa z wykazanymi stratami w wysokości  2 658 tys. zł.  

 Ponadto, mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiat 

Limanowski otrzymał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID.19  w wysokości 

4 977 020,00 zł. Środki owe mogły służyć wyłącznie finansowaniu inwestycji wycenionych 

powyżej 400 tys. zł. Na wsparcie realizowanych w roku 2020 inwestycji drogowych 

wyszczególnionych w nin. sprawozdaniu jw. zgodnie  z decyzją Zarządu Powiatu przeznaczono 

kwotę 2 997 020,00 zł. 

 

ZESTAWIENIE .RZECZOWO - FINANSOWE - rok 2020 
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-  położenie nowej nawierzchni asfaltowej    -   15,1 km [15 060 mb]; 

-  wybudowano i przebudowano  chodniki     -    3,2 km  [ 3 184 mb]; 

    w tym:      - budowa             -  2,6 km  [2 607 mb]; 

                    -  przebudowa      - 0,6 km; 

- przebudowa obiektów mostowych   - 1 sztuka; 

- przebudowa przepustów  łukowych  -  2 sztuki;  

 

Ogólnie wydatki finansowe poniesione przez PZD w roku 2020 wyniosły 35 737 180,84 zł, 

w tym wydatki na wykonanie  przedsięwzięć  drogowych 28 501 398,45 zł. 

 

ŹRÓDŁA  FINNSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO – OGÓŁEM: 20 613 951,00 zł. 

   w tym: 

    -  Fundusz Dróg Samorządowych                                         -     12 182 136,00 zł; 

    -  Rezerwa subwencji ogólnej                                                -      2 198 000,00 zł; 

    -  Budżet państwa – COVID                                                  -      2 997 020,00 zł; 

    -  Budżet Wojewody (akcja przeciwpowodziowa )                -        163 432,00 zł;   

    -  JST  Marszałek  (pomoc w usuwaniu skutków klęsk żyw) -        150 000,00 zł; 

    -  Gminy  - JST                                                                         -    2 759 564,00 zł; 

    - Gmina Łukowica - inwestor zatoki w Roztoce                        -      163 799,00 zł; 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W myśl ustawy Prawo ochrony środowiska przez pojęcie „ochrona środowiska” 

rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie 

równowagi przyrodniczej. Ochrona środowiska polega w szczególności na racjonalnym 

kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom. 

Zadania administracyjne z zakresu ochrony środowiska na poziomie powiatu są 

przypisane organom, takim jak: rada powiatu, zarząd powiatu oraz starosta. Organy te 

wykonują powierzone im zadania przy pomocy starostwa powiatowego. W Starostwie 

Powiatowym w Limanowej zadania administracyjne z zakresu ochrony środowiska są 

realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

Zakres pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa skupia się wokół 

szeroko rozumianych działań na rzecz ochrony środowiska na terenie powiatu limanowskiego. 

Jego celem jest dbanie o przestrzeganie przez podmioty korzystające ze środowiska 

obowiązujących norm prawnych, a także realizacja zadań wynikających z zakresu: ustawy 

prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo geologiczne i górnicze, 

ustawy prawo łowieckie, ustawy prawo wodne, ustawa o lasach, ustawy o odpadach oraz 

ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Łącznie w roku 2020 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zostało 

załatwionych ponad 4 tys. spraw z w/w zakresu, w tym wydano łącznie blisko 1,8 tys. decyzji 

i postanowień administracyjnych.  
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Zadania zrealizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

w 2020 roku:  

 

W zakresie ochrony zasobów środowiska: 

1. Zgłoszono do Marszałka Województwa Małopolskiego uwagi w ramach konsultacji 

projektu wojewódzkiego programu ochrony powietrza.  

2. Sporządzono 2 opinie do projektów wojewódzkiego programu ochrony powietrza. 

 

 

 

Struktura tematyczna spraw załatwionych 

w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

w roku 2020.

sprawy z zakresu ochrony zasobów środowiska

sprawy z zakresu ochrony zasobów naturalnych

sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

sprawy z zakresu ochrony przed hałasem

sprawy z zakresu ochrony powierzchni ziemi

sprawy z zakresu ochrony przyrody i ochrony zwierząt

sprawy z zakresu przeciwdziałania zanieczyszczeniom

sprawy z zakresu gospodarki leśnej

sprawy z zakresu nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych

sprawy z zakresu gospodarowania wodami
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Ochrona zasobów naturalnych: 

1. Załatwiono 21 spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze 

złoża na powierzchni do 2,0 ha, rocznym wydobyciu do 20 tys. m2 bez użycia środków 

strzałowych. 

2. Przyjęto 16 informacji o wielkości wydobytej kopaliny i uiszczonej opłaty eksploatacyjnej 

oraz informacji i próbek geologicznych uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac 

geologicznych. 

3. Zatwierdzono 37 projektów robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji. 

4. Zatwierdzono 23 dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. 

5. W ramach kontroli i nadzoru nad działalnością w zakresie projektowania prac 

geologicznych i sporządzania dokumentacji geologicznych przeprowadzono 

60 postępowań. 

6. Umieszczono 60 nowych dokumentów w powiatowym archiwum geologicznym. 

 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych: 

1. Rozpatrzono 40 wniosków o wydawanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji 

rolniczej. 

2. W 2 przypadkach naliczono opłatę za wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej. 

3. Wydano 738 postanowień uzgadniających projekty decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

4. Sporządzono i przekazano 3 sprawozdania z zakresu obszaru gruntów wyłączanych 

z produkcji rolniczej, ustalonych należności i opłat rocznych. 

 

Ochrona przed hałasem: 

Wydano 1 decyzję określającą dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem. 

 

Ochrona powierzchni ziemi: 

1. Załatwiono 62 sprawy związane z prowadzeniem obserwacji terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzeniem 

rejestru zawierającego informacje o tych terenach. 

2. Wydano 10 postanowień opiniujących projekty miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gmin i ich zmian. 

3. Wydano 740 postanowień uzgadniających decyzje o ustaleniu warunków zabudowy 

w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
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Ochrona przyrody i ochrona zwierząt: 

1. Dokonano 13 wpisów do prowadzonego rejestru zwierząt podlegających ochronie. 

2. Wydano 13 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru. 

3. Załatwiono 60 spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 

z nieruchomości będących własnością gminy. 

4. Wydano 100 kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. 

5. Zarejestrowano 30 szt. sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb. 

6. Prowadzono 3 sprawy z zakresu działania Społecznej Straży Rybackiej. 

7. Załatwiono 9 spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich. 

8. Załatwiono 15 spraw związanych z rozliczeniem czynszów dzierżawnych. 

9. Wydano 1 zezwolenie na usuniecie drzew utrudniających transport kolejowy. 

 

W zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom: 

1. Przyjęto 27 zgłoszeń od prowadzących instalację mogącą negatywnie oddziaływać na 

środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia. 

2. Wydano 2 decyzje ustalające wymagania w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, 

z której emisja nie wymaga pozwolenia. 

3. Wydano 2 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 

4. Wydano 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów. 

5. Wydano 6 decyzji w sprawie wygaszenia wydanych pozwoleń. 

6. Rozpatrzono 15 wniosków o wydanie lub zmianę wydanego zezwolenia na zbieranie 

odpadów. 

7. Rozpatrzono 3 wnioski o wydanie lub zmianę wydanego zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 

8. Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

9. Przeprowadzono 23 kontrole w związku z prowadzonymi postępowaniami 

administracyjnymi w sprawie wydania lub zmiany decyzji z zakresu zbierania 

i przetwarzania odpadów. 

10. Skierowano 1 wystąpienie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 

działań w związku z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska. 
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W zakresie gospodarki leśnej: 

1. Załatwiono 8 spraw związanych z powierzeniem nadzoru w lasach niestanowiących 

własność Skarbu Państwa właściwemu nadleśniczemu. 

2. Załatwiono 27 spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 

własność Skarbu Państwa. 

3. Przeprowadzono 4 kontrole właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów 

i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. 

4. Przyznano 1 dotację na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu. 

5. Załatwiono 99 sprawy związanych z zleceniem wykonania i zatwierdzeniem 

uproszczonych planów urządzenia lasów. 

6. Wydano 1641 zaświadczeń dotyczących objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym 

planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

7. W ramach nadzorowania oraz kontroli właścicieli gruntów zalesionych w trybie ustawy 

o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia załatwiono 13 spraw związanych z wypłatą, 

podwyższaniem, wstrzymywaniem i przywracaniem wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie 

gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, oraz w 1 przypadku przekazano prawa 

i obowiązki dotyczące prowadzenia uprawy leśnej w związku ze sprzedażą gruntu. 

 

W zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych: 

1. Kontrolowano na bieżąco uchwały organów 39 spółek wodnych. 

2. Wydano 2 decyzje w sprawie zmiany statutu spółki wodnej. 

 

W zakresie gospodarowania wodami: 

1. Wydano 5 decyzji stwierdzających wygaśnięcie trwałego zarządu gruntów pokrytych 

wodami, ustanowionego na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

2. Wydano 1 decyzję stwierdzającą przejście gruntów pokrytych śródlądowymi wodami 

płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, do zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

 

Uproszczone plany urządzania lasu. 

Uproszczony plan urządzenia lasu (UPUL) to plan opracowywany dla lasu o obszarze 

co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu 

i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.  

Uproszczone plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów niestanowiących własności Skarbu 



 

str. 237 

 

Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

W przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest na 

zlecenie starosty. 

Na terenie powiatu limanowskiego plany te sporządzane są sukcesywnie w zależności 

od wysokości środków finansowych, które mogą być przeznaczone na ten cel z budżetu powiatu 

i źródeł zewnętrznych.    

W 2020 roku wykonano uproszczone plany urządzania lasu dla 14 obrębów 

ewidencyjnych w gminach Tymbark i Łukowica na łącznej powierzchni 2 119,862 ha. Koszt 

opracowania wyniósł 56 642,71 zł, w tym dotacja z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w wysokości 43 950,54 zł oraz środki z budżetu Powiatu Limanowskiego w kwocie 

12 692,17  zł.  

Na koniec roku 2020 łączna powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, na których wykonano uproszczone plany urządzania lasów wyniosła 10 079,1157 ha. 

 

 

Edukacja ekologiczna. 

Edukacja ekologiczna ma na celu kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu 

poszanowania środowiska przyrodniczego. Umożliwia wskazanie wzorców postępowania 

z zakresu ekologii, popularyzuje świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, a także motywuje 

do działań proekologicznych.  
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W roku 2020 została zrealizowana kolejna edycja programu edukacji ekologicznej  

społeczeństwa w powiecie limanowskim w ramach, którego kontynuowano Program promocji 

segregacji odpadów, zaangażowano się w akcję "Sprzątania świata", dofinansowano wydruk 

czasopisma Gorczańskiego Parku Narodowego „Salamandra”, zakupiono dystrybutory wody 

pitnej do szkół Powiatu Limanowskiego, przeprowadzono akcję “Niezaśmiecaj lasów”. 

Ponadto w roku 2020 został zrealizowany projekt pn. “Edukacja ekologiczna dzieci 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”. Projekt był realizowany przy udziale 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” i uzyskał 

dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-

2020. Projekt ten obejmował przeprowadzenie 66 szkoleń, składających się z zajęć 

teoretycznych i warsztatów dla 1700 uczniów szkół podstawowych z terenu dziewięciu gmin 

powiatu limanowskiego. 

W ramach tego zadania zakupiono ekogadżety promocyjne w formie workoplecaków 

wielokrotnego użytku, opracowano i wydrukowano niezbędne materiały i środki do 

przeprowadzenia zajęć dydaktycznych tj. laptopa wraz z systemem operacyjnym, rzutnika, 

ekranu, zeszytu ćwiczeń, rollupa, mini zestawów badawczych. Przeprowadzono 3 konferencje 

z przedstawicielami szkół, które zgłosiły wolę wzięcia udziału w tym projekcie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: fot. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
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Realizacja Programu ochrony środowiska. 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada 

Powiatu Limanowskiego uchwałą nr X/118/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 

2019 r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego na lata 2019 – 

2022 z perspektywą do roku 2026”.  

Przyjęty program ochrony środowiska dla powiatu limanowskiego jest dokumentem 

strategicznym opracowywanym dla obszaru powiatu. Jest to dokument o charakterze 

kierunkowym. Zawiera on wykaz celów i przyporządkowanych im kierunków interwencji oraz 

zadań przewidzianych do realizacji na obszarze powiatu przez wszystkie podmioty i instytucje 

uczestniczące w jego realizacji. 

Dlatego też, z racji podziału kompetencji w zakresie ochrony środowiska, większość 

zadań ujętych w powiatowym programie ochrony środowiska to tzw. zadania koordynowane 

tzn. zadania za realizację, których odpowiedzialne są inne instytucje, natomiast powiat 

występuje w roli jednostki koordynującej bądź monitorującej.  

W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego na lata 2019 – 2022 

z perspektywą do roku 2026 wskazano dziesięć obszarów przyszłej interwencji. Dla każdego 

obszaru został określony cel oraz kierunki działania wraz z zadaniami przewidzianymi do 

realizacji.    

Realizacja programu przyczyni się do uporządkowania działań prośrodowiskowych na 

terenie powiatu, co powinno skutkować poprawą jakości środowiska, a to z kolei powinno 

przełożyć się na poprawę jakości życia mieszkańców.  

W roku 2021 zostanie opracowany raport z realizacji powiatowego programu ochrony 

środowiska za lata 2019 – 2020. Ze względu na to, że większość informacji za dany rok 

niezbędnych do opracowania raportu jest publikowana w drugim kwartale roku następnego 

opracowanie raportu nastąpi w trzecim kwartale 2021. Niezwłocznie po opracowaniu raport 

zostanie on przedłożony do wiadomości Rady Powiatu Limanowskiego.  

Działania realizowane w roku 2020 przez Powiat Limanowski obejmowały 

przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz czynności administracyjne takie jak: 

modernizacje dróg powiatowych, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Limanowskiego, kontrola stacji diagnostycznych, wydawanie decyzji określających 

warunki wprowadzania substancji do środowiska, kontrola podmiotów korzystających ze 

środowiska, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, prowadzenia nadzoru nad 

lasami prywatnymi oraz edukacja ekologiczna.     
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU W CZASIE COVID  

 

Praktycznie większość 2020 roku Starostwo Powiatowe w Limanowej pracowało 

 w  warunkach panującej pandemii. Nowe zasady bezpieczeństwa - liczne obostrzenia i zakazy, 

wymusiły również wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu urzędu. W dbałości  

o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, większość spraw załatwianych była za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość. W urzędzie funkcjonuje elektroniczny 

system kolejkowy, poprzez który można umówić się na wizytę. W sytuacjach niecierpiących 

zwłoki, lub gdy załatwienie sprawy za pomocą poczty elektronicznej nie było możliwe, klienci 

po wcześniejszym umówieniu wizyty, mogli przyjść do urzędu. Sytuacja epidemiologiczna 

wpłynęła na ilość pism wpływających elektronicznie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, 

co obrazuje poniższy wykres.  

 

 

 

 

 

 

https://esk.powiat.limanowski.pl/#/casetype
https://esk.powiat.limanowski.pl/#/casetype
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Mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu Limanowskiego, urząd był jednym 

z nielicznych punktów, gdzie w 2020 r. bez żadnej przerwy potwierdzano profil zaufany. 

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 

podmiotów publicznych. Można za jego pomocą złożyć podpis elektroniczny (podpis zaufany), 

który wobec podmiotów publicznych jest równie skuteczny jak podpis własnoręczny. Dlaczego 

tak ważne było potwierdzanie profilu zaufanego? Ponieważ dzięki niemu można m.in.:  

 

• zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta; 

• złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego; 

• złożyć wniosek o świadczenie 500+; 

• złożyć deklaracje podatkowe na portalu podatkowym; 

• złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej; 

• wysłać pismo do podmiotu publicznego.  

Poniższy wykres obrazuje, jak ważny był punkt w Starostwie Powiatowym i jak wielu 

mieszkańców potwierdziło profil zaufany.  

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-rodzina-500
https://www.podatki.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
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Jak już zostało wspomniane, aby sprostać wymogom sanitarnym i zapewnić 

bezpieczeństwo zarówno klientom, jak również pracownikom za kwotę prawie 28 000 zł 

zostały zakupione środki do dezynfekcji, aplikatory do dezynfekcji, maseczki, rękawice, 

przeorganizowano miejsca pracy.  
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POZOSTAŁE DANE Z ZAKRESU PRACY URZĘDU  

 

Wydział Komunikacji i Transportu. 

 

Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom są również zadania z zakresu 

rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz transportu 

drogowego. Zadania te wykonuje Wydział Komunikacji i Transportu. W 2020 r. Wydział 

Komunikacji i Transportu odwiedziło ok. 60 tys. petentów. Ogółem w 2020 r. wydano ok. 

48 tys. decyzji administracyjnych.  

 

 

Źródło. fot. Wydział Komunikacji i Transportu. 

 

W celu sprawnej obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu 

funkcjonuje: 

 

- odział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej (budynek Urzędu Gminy), 

- od 2018 r. Elektroniczny system kolejowy (w tym również rejestracja wizyty w urzędzie 

poprzez Internet), 

- załatwienie sprawy poprzez profil zaufany EPUAP, 

- od 2017 r. w wydziale istnieje możliwość płatności kartą płatniczą lub telefonem. 
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Ilość obsłużonych petentów była porównywalna z latami poprzednimi pomimo 

wprowadzonego stanu pandemii. Aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu 

petenci przed przyjściem do urzędu rezerwowali wizytę w elektronicznym systemie 

kolejkowym. Spowodowało to systematyczne rozłożenie kolejki w ciągu całego dnia pracy oraz 

sprawną obsługę petentów w związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu pandemii. 

W związku z powyższym wpływy do budżetu powiatu z realizacji usług świadczonych przez 

Wydział Komunikacji i Transportu kształtowały się na podobnym poziomie jak w latach 

poprzednich.     

 

Zadania z zakresu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.  

 

 

Dodatkowo Wydział Komunikacji i Transportu wydał decyzje w zakresie kierowania 

pojazdami związane z:  

1. cofnięciem i przywróceniem uprawnień – 241, 

2. zatrzymania prawa jazdy - 325, 

3. skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne – 276,  

4. skierowania na kurs reedukacyjny -128, 

5. skierowania na egzamin państwowy -11.  
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Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców.  

 

Lp. Realizowane zadania 2020 r. 

1. 
Ilość OSK działających na terenie 

Powiatu Limanowskiego  
21 

2. Ilość przeprowadzonych kontroli OSK 21 

3. 
Wydane decyzje o zakazie prowadzenia 

działalności w zakresie OSK  
0 

 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

 

Obsługa pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w 2020 r. 

Lp. Rodzaj operacji Ilość 

1. Decyzje o rejestracji pojazdu 14912 

2. Decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu  1815 

3. Zawiadomienia o zbyciu pojazdu  6925 

4. Wydanie nowych dowodów rejestracyjnych 17463 
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W okresie ostatnich lat obserwujemy stopniowy wzrost pojazdów które są zarejestrowane 

na terenie powiatu limanowskiego. (co roku przybywa ok. 5-6 tys. pojazdów). 
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Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów. 

 

Lp. Realizowane zadania 2020 r. 

1. 
Ilość SKP działających na terenie 

powiatu limanowskiego  
18 

2. Ilość przeprowadzonych kontroli SKP 18 

3. 
Wydane decyzje o zakazie prowadzenia 

działalności w zakresie SKP  
0 

 

Ponadto w 2020 r. na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wydano:  

 

1. 61 zezwoleń nienormatywnych kat. III na wykorzystanie drogi w sposób szczególny,  

2. zatwierdzono 115 projektów zmian organizacji ruchu drogowego. 

 

Zadania z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. 

 

 

Ponadto w 2020 r. przeprowadzono 67 kontroli przedsiębiorców wykonujących transport 

drogowy.  
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Budownictwo i Architektura. 

 

 W ramach Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego 

w Limanowej funkcjonuje Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej - rozpatrujący sprawy 

z terenu gminy Niedźwiedź, gminy Mszana Dolna i miasta Mszana Dolna. Ogólnie w roku 

2019 zarejestrowano wpływ 2227 wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszeń 

budowlanych z projektem budowlanym, natomiast w 2020 roku 2494 wniosków o pozwolenie 

na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszeń budowlanych z projektem budowlanym.  

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej 

zaobserwowano, że ilość spraw rozpatrywanych w 2019 roku w stosunku do roku 2020 wzrosła. 

W tabelach poniżej przedstawiono porównanie roku 2019 r. - 2020 r. 

 

Wydział Budownictwa i Architektury w Limanowej  

 

 

Wydział Zamiejscowy Budownictwa i Architektury w Mszanie Dolnej  

 

 

Wydziału Budownictwa i Architektury w Limanowej oraz Oddział Zamiejscowy w Mszanie 

Dolnej   

 

ROK 

ILOŚĆ WNIOSKÓW O 

POZWOLENIE NA 

BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ORAZ  

ZGŁOSZEŃ ROBÓT 

BUDOWLANYCH Z 

PROJEKTEM BUDOWLANYM 

ILOŚĆ WYDANYCH DEZYCJI 

O POZWOLENIU NA BUDOWĘ 

ORAZ ZGŁOSZEŃ ROBÓT 

BUDOWLANYCH Z 

PROJEKTEM BUDOWLANYM 

2019 2227 2094 

2020 2494 2316 

ROK 

ILOŚĆ WNIOSKÓW O 

POZWOLENIE NA 

BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ 

ILOŚĆ WYDANYCH 

DEZYCJI O 

POZWOLENIU NA 

BUDOWĘ 

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

ROBÓT 

BUDOWLANYCH Z 

PROJEKTEM 

BUDOWLANYM 

2019 1536 1444 173 

2020 1674 1527 281 

ROK 

ILOŚĆ WNIOSKÓW O 

POZWOLENIE NA 

BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ 

ILOŚĆ WYDANYCH 

DEZYCJI O 

POZWOLENIU NA 

BUDOWĘ 

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

ROBÓT 

BUDOWLANYCH Z 

PROJEKTEM 

BUDOWLANYM 

2019 477 436 41 

2020 467 436 72 
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Wykres dotyczący danych uzyskanych z zakresu budownictwa i architektury  
 

 
 

 

 

Wykres dotyczący danych uzyskanych z zakresu budownictwa i architektury  
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Wykres dotyczący danych uzyskanych z zakresu budownictwa i architektury. 
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Limanowej. 

 

W 2020 r. podpisano 20 umów z orzecznikami. 

 

Zespół współpracuje ze specjalistami z terenu: 

 - Krakowa,  

- Skomielnej Białej,  

- Nowego Sącza,  

- oraz Powiatu Limanowskiego. 

Są to lekarze pracujący w cenionych placówkach medycznych takich jak: 

 - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 

 - Szpital Kliniczny im dr Józefa Babińskiego w Krakowie, 

 - Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 

 - Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego. 

Od 1 czerwca 2020 r. orzecznicy zostali wdrożeni w system elektronicznej oceny.  

 

Wszystkie oceny stanu zdrowia wprowadzane są do systemu SiEKSMON. 

 

Wymagało to dobrej organizacji i dyscypliny zarówno ze strony pracowników zespołu jak 

i orzeczników.  

 

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Limanowej, wszystkie 

sprawy są  załatwiane następującymi kanałami komunikacji: 

 - telefonicznie;  

 - poprzez e-mail;   

 - pocztą tradycyjną; 

 - przez e- PUAP. 

 

Dokumentacja jest przyjmowana na bieżąco. Wszelkie nieścisłości są wyjaśniane z petentami 

dogodną dla bezpośrednio zainteresowanego drogą. 

Orzekanie odbywa się bez udziału osób zainteresowanych, ZAOCZNIE, na podstawie 

dołączonej dokumentacji medycznej. 
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ANALIZA STATYSTYCZNA. 
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 Rok 2020 był trudnym rokiem dla orzecznictwa. W związku z okrojoną działalnością 

placówek medycznych, pacjenci mieli spore trudności w pozyskaniu dokumentacji z leczenia, 

odbywaniu konsultacji medycznych. Dla wielu schorowanych osób teleporady stanowiły 

barierę nie do pokonania. 

Dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych była decyzja Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej dot. przedłużenia ważności posiadanego orzeczenia do 60 dni po 

ustaniu pandemii bez konieczności ponownego składania wniosku. 

 

KARTY PARKINGOWE I LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dn. 18 marca 2020 r.  

nr WN-IV.0121.5.2020: przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej jest możliwe 

bez konieczności składania podpisu na wniosku w obecności pracownika zespołu. 

Karty parkingowe oraz legitymacje wysyłane są pocztą. 
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ANALIZA  STATYSTYCZNA 
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ROK 2020

KARTY PARKINGOWE - 371

LEGITYMACJE - 334

WNIOSKI. 

Z roku na rok obserwujemy przyrost liczby składanych wniosków.  

 

Przyczyn wzrostu liczby osób niepełnosprawnych należy upatrywać w: 

 - przemianach demograficznych (starzenie się społeczeństwa),  

- skutkach schorzeń cywilizacyjnych (COVID - 19,otyłość, udary mózgu),  

- niskiej aktywności fizycznej (komputeryzacja stanowisk pracy, rozwój motoryzacji). 

 

WALKA Z COVID – 19. 

Pozyskane środki od Wojewody Województwa Małopolskiego, w wysokości 80 000,00 zł, 

zostały przeznaczone na zakup maseczek, środków do dezynfekcji, itp.  

Dzięki tym funduszom stanowisko do bezpośredniej obsługi jest zaopatrzone w maseczki 

i środki do dezynfekcji, z których korzystają osoby zainteresowane. 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ RZECZNIKA KONSUMENTÓW. 
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Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 W roku 2020 z uwagi na pandemię realizacja zadań przez Rzecznika Konsumentów 

w Limanowej przebiegała w nieco odmienny sposób niż w latach poprzednich. Zamknięcie 

gospodarki i jednocześnie nas wszystkich w domach (z uwagi na wprowadzane działania 

w walce z wirusem) spowodowały, że mimo nadal istniejących problemów konsumenckich,  

mieszkańcy powiatu  rzadziej  decydowały się na osobiste wizyty w urzędzie. Przełożyło się to 

na zwiększenie ilości porad udzielonych przez rzecznika w formie telefonicznej z 434 w roku 

2019 do 1113 w roku sprawozdawczym 2020. Porad pisemnych, w tym osobistych zostało 

udzielonych zatem mniej niż w latach poprzednich (173) a większość z nich była zgłaszana 

drogą mailową. Łącznie więc rzecznik w roku 2020 udzielił 1286 porad. Zaznaczyć jednak  

należy, że jak co roku wykazana liczba porad nie została powiększona w tabeli o sprawy, 

w których ci sami konsumenci kontaktowali się z rzecznikiem kilkukrotnie.  

 

Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 W roku 2020 rzecznik nie składał wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 

prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. Wszelkie zaś propozycje 

zmian, opinie dotyczące projektów ustaw czy stanowisk w sprawach o zasięgu lokalnym są 

przedmiotem obrad i dyskusji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów działającej przy 

Urzędzie Marszałkowskim, której rzecznik jest członkiem i w której posiedzeniach w formie 

zdalnej starał się uczestniczyć.  

 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

 W roku 2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Limanowej podjął 121 

wystąpienia względem przedsiębiorców celem wyegzekwowania roszczeń konsumentów, 

z których 55 zakończyło się pozytywnie, 7 pozostaje nadal w toku, a pozostałe zostały 

rozpatrzone negatywnie. Pośród tych rozpatrzonych negatywnie a także na skutek zwrotu listu 

lub nieudzielenia w ustawowym terminie odpowiedzi rzecznikowi skierowano 16 spraw na 

drogę sądową, a 2 zakończyły się wnioskiem o wszczęcie  postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązania sporu. 

Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 
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 W 2020 roku rzecznik kontynuował współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów oraz organami Inspekcji Handlowej. Współdziałanie z UOKiK w roku 

sprawozdawczym odbywało się głównie na zasadzie reagowaniu rzecznika na wszelkie sygnały 

i ostrzeżenia urzędu, publikowane na stronie internetowej czy też przesyłane z osobna 

rzecznikom za pomocą poczty elektronicznej. Na prośbę pracowników UOKiK rzecznik 

analizował swoje sprawy, by w przypadku wystąpienia problemów na jego terenie, opisać 

odpowiednie zjawisko i przesłać dokumenty. Ponadto, jak w roku poprzednim rzecznik na 

bieżąco śledził wszelkie udostępniane informacje przez urząd, które są niezbędne 

w codziennym wykonywaniu zadań przez rzecznika i stanowią doskonałą bazę wiedzy. Często 

korzystał również ze wzorów pism opracowanych i udostępnianych przez UOKiK.  

 Z Inspekcją Handlową, rzecznik współpracował głównie za pośrednictwem Stałego 

Polubownego Sądu Konsumenckiego .Przede wszystkim promował tego typu instytucje, jak 

również opowiadał o korzyściach płynących ze skierowania sprawy do tej instytucji. 

Polubowne rozwiązywanie sporów (ADR) nie cieszy się popularnością wśród konsumentów. 

W roku 2020 do rzecznika nie trafiały sprawy, które wcześniej konsumenci próbowali 

rozwiązywać na tej drodze. 

  Zazwyczaj telefonicznie rzecznik kontaktował się również z delegaturą UKE, a pytania 

dotyczyły nieuczciwej działalności operatorów telekomunikacyjnych. 

 Rzecznik przygotowywał także konsumentom wnioski o mediacje lub podjęcie 

interwencji Rzecznika Finansowego. Poza tym, śledził jego stronę internetową, korzystał 

z dostępnej bazy wiedzy oraz materiałów zamieszczanych w serwisie internetowym.  

 

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań. 

 W roku 2020 aż w 26 sprawach przygotowywał pozew do sądu oraz pomagał 

w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji a następnie w sporządzeniu  kolejnych psim 

procesowych. Ponadto rzecznik służył pomocą w przygotowaniu wniosków do Stałego 

Polubownego Sądu Konsumenckiego czy wniosku o wszczęcie procedury mediacji. 

Zazwyczaj, gdy przedsiębiorcy nie wyrażali zgody na udział w postępowaniu polubownym, 

rzecznik zachęcał konsumentów do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Spośród postępowań zakończonych do tej pory, wszystkie zakończyły się sukcesem. 

 

 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
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 W zakresie edukacyjno-informacyjnym działalność realizowana była poprzez 

przekazywanie konsumentom materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur) oraz udostępniania 

materiałów edukacyjnych w postaci plakatów w biurze rzecznika oraz na korytarzach urzędu. 

Edukacja miała też miejsce podczas udzielania porad telefonicznych, osobistych zostawały 

wykładane i tłumaczone wszelkie zagadnienia związane ze zgłaszanym problemem 

konsumenckim.  

Ze względu na pandemię nie było możliwe organizowanie bezpośrednich spotkań z seniorami 

oraz młodzieżą, czy innymi mieszkańcami powiatu. Rzecznik założył jednak stronę 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów  w Limanowej na portalu społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/Powiatowy-Rzecznik-Konsument%C3%B3w-w-Limanowej-

105446017993890), na którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami, umieszcza ostrzeżenia oraz 

komunikaty. Często udostępnia materiały publikowane przez UOKiK czy inne instytucje 

konsumenckie.  

Poza tym rzecznik redagował artykuły do wydawanej przez Powiat Limanowski gazetki 

Wiadomości z Powiatu. W artykułach przybliżał  mieszkańcom aktualne problemy 

konsumenckie z jakimi borykają się mieszkańcy powiatu, przestrzegał, apelował, radził. 

 

Podejmowanie działań wynikających z: 

• ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 

• ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 

• art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów), 

• art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla 

sprawy). 

 

Rzecznik w 2020 r. skierował dwa zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia na szkodę 

konsumentów z uwagi na nieudzielenie odpowiedzi na jego wystąpienie. Tego typu działań 

byłoby więcej , gdyby nie dodatkowo wyznaczany przez rzecznika termin na udzielenie mu 

odpowiedzi na jego wystąpienie, które zazwyczaj już poza dwoma przypadkami dało 

pozytywny rezultat w postaci przesłania odpowiedzi rzecznikowi i spełnienia roszczenia 

konsumenta.  
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