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I.          WSTĘP 

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie miasta za 2019r, który jest dokumentem 

wymaganym po nowelizacji ustawy o Samorządzie Gminnym w 2018 r. Ustawa w bardzo 

ogólny sposób określa zakres i wymagania co do zawartości raportu. Ma być on podstawą do 

merytorycznej dyskusji zarówno radnych, jaki i mieszkańców miasta, która ma odbyć się na 

sesji absolutoryjnej Rady Miasta. Po dyskusji nad raportem i wynikającymi z niego faktami 

Rada Miasta udziela lub nie votum zaufania dla Burmistrza Miasta. 

          Dokument ten przedstawia w pewnym sensie zdjęcie miasta, jego stan istniejący 

odzwierciedlając warunki życia jego mieszkańców. Raport stanowi również podstawę do 

dyskusji nad kierunkami rozwoju miasta, oceny czy kierunki rozwoju są właściwe, jak również 

czy dynamika tego rozwoju jest wystarczająca. Raport podaje w sposób szczegółowy dane z 

poszczególnych obszarów działalności miasta, które pozwalają na zobrazowanie kierunków 

rozwoju, jak również pokazują wielkość aktywności i działań instytucji miejskich. Aby 

zachować przejrzystość obrazu konieczny jest wyważony zakres szczegółowości podanej w 

raporcie aby   nie doprowadzić do tego, że gąszcz informacji utrudni analizę i zaciemni obraz 

stanu miasta.  

Osoby które będą chciały sięgnąć do bardziej szczegółowych informacji mają 

możliwość sięgnięcia do załączników do raportu -  szczegółowych sprawozdań za 2019 r. Są 

one przygotowywane co roku, przedstawiane Radzie Miasta, przyjmowane przez Radę i 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta pod adresem 

www.miasto.limanowa.pl. Są to następujące dokumenty: 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. 

- Informacja o stanie mienia za 2019 r.  

- Strategia rozwoju miasta 

- Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

- Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Limanowa na lata 2014- 2020 

- Miejski program wspierania rodziny na lata 2017 – 2019 

- Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r. 

- Gminny program rewitalizacji 

           Oddajemy Państwu, zarówno Radnym Rady Miasta jak i Mieszkańcom dokument 

przedstawiający również stopień  realizacji dwóch ważnych dokumentów strategicznych Miasta 

Limanowa: Strategii Rozwoju Miasta  oraz Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 Miasto Limanowa liczy 15 tysięcy mieszkańców, to 15 tysięcy różnych potrzeb, 15 

tysięcy poglądów i tyle samo priorytetów i ocen. Tworzymy jednak wspólnotę i cała sztuka bycia 

wspólnotą polega na znalezieniu takiego kierunku działań aby nie ograniczało to rozwoju 

poszczególnych osób, ale dawało im pole do indywidualności, motywowało do aktywności i 

wspierało w ciągłym rozwoju. Działania wspólnoty nie powinny jednak wyręczać działań 

indywidualnych powinny natomiast skupiać się na tym co indywidualnie byłoby trudne do 

zrealizowania lub wręcz niemożliwe. Ten zakres działań to rola samorządu, a trafny wybór 

rodzajów tych działań i stopień ich realizacji daje wspólnocie poczucie dobrego życia. Jest to 

jednak ciągle stan niedosytu wynikający z tego, że następuje ciągły rozwój, pojawiają się ciągle 

nowe pomysły, nowe potrzeby i jedne spełnione i zaspokojone zastępowane są nowymi.  To 

stwarza potrzebę ciągłej aktywności, ale jest też  motorem rozwoju wspólnoty, daje jej energię 

i nie pozwala popaść w zabijającą stagnację. Aby budować właściwie nową perspektywę 

konieczne jest jednak uważne spojrzenie na teraźniejszość i obejrzenie się wstecz dla właściwej 

oceny gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd chcemy iść. Mamy nadzieję, że zawartość tego 

dokumentu jest wystarczająca aby mogła stanowić podstawę do  wspólnej dyskusji, refleksji i 
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sformułowania wniosków jak dalej działać, tak aby nasze Miasto było miastem dobrego życia, 

aby mieszkanie tu przynosiło zadowolenie i radość z bycia razem. 

 

                                                                                        / - / Władysław Bieda  

                                                                                      Burmistrz Miasta Limanowa 

 

II.          INFORMACJE OGÓLNE 

A. Ogólna charakterystyka miasta Limanowa  

 

Limanowa leży w południowo - wschodniej Polsce, w niewielkiej kotlinie otoczonej górami 

Beskidu Wyspowego należącego do Karpat Zewnętrznych. Potoki: Starowiejski, Jabłoniecki 

i Mordarka tworzą tutaj rzekę Sowlinę, która odprowadza wody do Łososiny, lewobrzeżnego 

dopływu Dunajca. Bezpośrednio nad miastem od strony północnej wznoszą się: Łysa Góra  

i Miejska Góra wchodzące w skład Pasma Łososińskiego. Zabudowę z pozostałych stron 

ograniczają stoki: Paproci, Dzielca, Lipowego i Jabłońca. Powierzchnia miasta wynosi  

18,7 km2, według GUS liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. wynosi 15 162 osób. 

 

Administracyjnie Miasto Limanowa leży w województwie małopolskim, powiecie 

limanowskim i jest siedzibą władz powiatu limanowskiego. Miasto Limanowa, stanowi ważny 

ośrodek kulturalny, gospodarczy i edukacyjny zarówno dla mieszkańców miasta jak  

i mieszkańców otaczających go Gmin. Miasto Limanowa jest prawie w całości otoczone Gminą 

Limanowa a ponadto sąsiaduje: od południa z Gminami: Łukowica i Podegrodzie, od zachodu 

z Gminami: Słopnice, Tymbark i Jodłownik, od północy z Gminami: Łapanów, Trzciana  

i Żegocina, od północnego- wschodu z Gminami: Laskowa i Łososina Dolna, od wschodu  

z Gminą Chełmiec. 
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Miasto Limanowa przecina droga krajowa Nr 28 Zator - Wadowice - Rabka - Limanowa - 

Nowy Sącz - Gorlice - Jasło - Krosno -Sanok - Kuźmice - Bircza - Przemyśl - Medyka - granica 

państwa; droga wojewódzka Nr 965 Bochnia - Limanowa, oraz drogi powiatowe Limanowa- 

Chełmiec, Limanowa-Kamienica, Limanowa-Łukowica, Limanowa Tymbark, a ponadto przez 

miasto przebiega linia kolejowa Chabówka - Limanowa – Nowy Sącz. 

 

Na terenie miasta działają następujące urzędy i instytucje publiczne: 

1. Starostwo Powiatowe 

2. Sąd Rejonowy 

3. Prokuratura Rejonowa 

4. Urząd Skarbowy 

5. Powiatowy Urząd Pracy 

6. Zakład Usług Społecznych 

7. Komenda Powiatowa Policji 

8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

9. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

10. Szpital Powiatowy 

11. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

12. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

13. Nadleśnictwo 

14. Poczta Polska 

15. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

Ponadto w mieście Limanowa zarejestrowanych jest 1529 podmiotów gospodarczych. 

B.       Informacje dotyczące Urzędu Miasta Limanowa 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Limanowa określa Regulamin 

Organizacyjny, nadany przez Burmistrza Miasta Limanowa w drodze Zarządzenia nr 50/2017 

z dnia 30 marca 2017 roku ze zmianami. 
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Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Limanowa na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 83 osoby 

natomiast na 31.12.2019 r. 72 osoby  w tym: 

• 9 osób jest na urlopach macierzyńskich i wychowawczych 

• 10 pracowników to pracownicy przejęci z miejskich jednostek zajmujący się obsługą 

finansowo – kadrowo – księgową jednostek miejskich 

• 4 zatrudnionych na zastępstwa za pracowników na urlopach macierzyńskich i 

wychowawczych 

• 3 zatrudnionych na czas określony po odbyciu stażu lub zatrudnionych przy 

współfinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 

 

 

Urząd Miasta Limanowa od 16 września 2019 

r. jest czynny: w poniedziałki od 730 do 1700 we 

wtorki środy i czwartki od 730 do 1530 a w piątki 

od 730 do 1400, przy czym Urząd Stanu 

Cywilnego udziela ślubów także w soboty, w 

godzinach uzgodnionych z osobami 

wstępującymi w związek małżeński. Burmistrz 

Miasta Limanowa przyjmuje petentów w 

poniedziałek w godzinach 1430 do 1700. 

 

 

W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska pracy: 

WYDZIAŁY 

1. Wydział Organizacyjny  

2. Wydział Gospodarki Komunalnej  

3. Wydział Inwestycji  

4. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  

5. Wydział Finansowy  

6. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  

7. Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  

8. Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach którego działa Straż Miejska 

9. Urząd Stanu Cywilnego 

10. Jednostka Realizująca Projekt  

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY: 

1. Radca Prawny  

2. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

3. Stanowisko ds. zamówień publicznych  

4. Audytor Wewnętrzny 

5. Inspektor Ochrony Danych 

6. Kontrola zarządcza 

 

W Urzędzie Miasta Limanowa działa elektroniczny system obiegu dokumentów. W 2019 roku 

wpłynęło 16 909 pism na dziennik podawczy, z czego 3 153 dokumenty stanowiły faktury. 
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Od stycznia 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Straży Miejskiej istnieje możliwość 

płacenia kartą płatniczą, co cieszy się dużą popularnością. 

W Urzędzie Miasta Limanowa można również potwierdzić Profil Zaufany, w 2019 roku 

uczyniło to 222 petentów. 

 

C.     Informacje z Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Urząd Stanu Cywilnego jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Miasta 

realizującą zadania zlecone. Zadania te wykonuje 4 pracowników. 

 

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt 

stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, tj.: 

• sporządzanie aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i szczególnym, 

• wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, 

• wydawanie zaświadczeń, 

• występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw 

wewnętrznych o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka 

urodzonego w Polsce, 

• rejestracja wszelkich zmian zachodzących w aktach stanu cywilnego, wpływających na 

stan cywilny osób, których dotyczą (zmiany te muszą wynikać z postanowień sądu lub z 

decyzji administracyjnych oraz dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w 

rejestrze PESEL po dokonaniu tych zmian w aktach, 

• stwierdzanie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawach dotyczących 

możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, 

• migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych, 

• prowadzenia spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, 

• sporządzania wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego, 

• prowadzenie akt zbiorowych do aktów stanu cywilnego sporządzanych w tutejszym 

urzędzie, ich archiwizowanie i konserwacja, 

• przyjmowania zgłoszeń o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 

• przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz organizowanie 

uroczystości jubileuszowych.  

 

Jednostka realizuje również zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz 

zadania wynikające z ustawy kodeksu wyborczego. Do zadań z tego zakresu między innymi 

należy: 

• prowadzenie rejestru mieszkańców, 

• występowanie o nadanie numeru PESEL lub jego zmianę za pomocą systemu 

teleinformatycznego, 

• prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub 

czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem 

wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej obywateli polskich, w tym wydawanie zaświadczeń o 

zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, 

• wydawanie zaświadczeń dotyczących danych zawartych w rejestrze mieszkańców w 

formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego, 
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• udostępnianie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców, 

• przyjmowanie wniosków o dowód osobisty, 

• wydawanie dowodów osobistych, 

• przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 

• przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 

• sporządzanie, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie 

sprawozdawczości w tym zakresie, w systemie informatycznym, 

 

Działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych obrazują 

poniższe statystyki: 

 

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane w formie: 

- aktów stanu cywilnego: 
 

Ogólna liczba sporządzonych  

aktów stanu cywilnego 
2017 r. 2018 r. 2019r. 

AKTY URODZEŃ 1 367 1 351 1435 

AKTY MAŁŻEŃSTW 144 166 156 

AKTY ZGONÓW 640 571 590 

 

AKTY URODZENIA: 

 

Z ogólnej liczby 1435 aktów urodzeń sporządzonych w 2019 roku należy wyróżnić: 

• akty sporządzone na podstawie protokołów/lub elektronicznego zgłoszenia urodzenia – 

razem 1379 w tym: 686 aktów sporządzonych dla dziewczynek i 693 dla chłopców. W 

2019 roku urodziło się 182 mieszkańców Limanowej, zmarło – 125. 

• dokonano 74 transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego tj. wpisania do polskich 

rejestrów stanu cywilnego (w liczbie tej są akty stanu cywilnego pochodzące z: Austrii, 

Cypru, Danii, Grecji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, 

Włoch, Ukrainy, Republiki Szeszeli, Szkocji Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich). 

 

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w 2019 roku były imiona: 

- dla chłopców: Antoni, Szymon, Jan, Jakub, Filip, Adam, Franciszek, Michał, Mikołaj, Kacper, 

- dla dziewczynek: Julia, Zofia, Zuzanna, Lena, Maja, Maria, Wiktoria, Emilia, Amelia, Milena, 

 Rzadko nadawane imiona (pojedyncze przypadki) to: 

- dla chłopców: Florian, Wiliam, Mirosław, Kordian, Jerzy, Leo, Daniel, Marek, Jarosław, 

Emanuel, 

- dla dziewczynek: Marta, Angelika, Lara, Apolonia, Anita, Dominika, Kinga, Ewelina, Olga, 

Nicola, 

 

AKTY MAŁŻEŃSTW: 

 

Z ogólnej liczby 156 aktów małżeństw sporządzonych w 2019 roku należy wyróżnić akty 

sporządzone dla małżeństw : 

- wyznaniowych/ konkordatowych: 100 
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- cywilnych: 41 

 - zawartych za granicą i transkrybowanych do polskich rejestrów stanu cywilnego: 15 

 

AKTY ZGONÓW: 

 

W 2019 roku zarejestrowano 590 zgonów, są to akty sporządzone dla osób zmarłych w 

limanowskim szpitalu i na terenie działania tutejszego urzędu. 

Ogólna liczba zmarłych mieszkańców Limanowej, którzy zmarli w 2019 roku w Limanowej i 

poza jej terenem wynosi 125 osób. 

 

Dane statystyczne pozostałych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonywanych 

w USC Limanowa w 2019 r. dotyczą zarówno mieszkańców Limanowej jak i osoby 

zamieszkałe poza jej obszarem, są to: 
 

Zakres rzeczowy (rodzaj sporządzonych dokumentów, przyjętych oświadczeń, 

wykonywanych czynności) 

- decyzje i zezwolenia 

           11 decyzji o zmianie imienia i nazwiska 

           5 zezwoleń dotyczących skrócenia miesięcznego terminu na zawarcie małżeństwa 

- zaświadczenia 

95 zaświadczeń do małżeństw konkordatowych 

5 zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 

8 zaświadczeń o stanie cywilnym 

- inne czynności  

143 przyjęć zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

- 109 przyjęć oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrocie do nazwiska, zmianie imienia 

dziecka) w wyniku których sporządzane są protokoły   

1050 naniesień wzmianek dołączonych do aktów stanu cywilnego 

1465 sporządzonych przypisków  

10441 migracji aktów (przeniesień aktów z księgi papierowej do elektronicznego 

rejestru stanu cywilnego) 

7260 wydanych odpisów aktu stanu cywilnego (skróconych-  6317, zupełnych - 231, 

wielojęzycznych – 712)  

 

Czynności z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych: 

 

Liczba osób zameldowanych w mieście na pobyt stały, stan na dzień 31.12.2019 r.: 14 868 w 

tym: 

- kobiet - 7 582  

- mężczyzn - 7 286 

- dzieci do lat 18 - 3 048  

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy – stan na dzień 31.12.2019 r.: 253 

 

Stan na 31.12.2019 r. oznacza, że w danym dniu osoby były zameldowane na terenie miasta 

Limanowa. Nie jest to równoznaczne z liczbą mieszkańców za 2019 r. którą to liczbę publikuje 

GUS na swojej stronie internetowej. 

 

Liczba przyjętych wniosków na dowody osobiste: 1 320 

Liczba przyjętych zgłoszeń utraty dowodów osobistych: 177 
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Liczba unieważnień dowodów osobistych: 112 

Liczba przyjętych zgłoszeń meldunkowych (zameldowania, wymeldowania, wyjazdów za 

granicę): 622 

Liczba przyjętych wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności i dowodów 

osobistych: 127 

Liczba usuniętych niezgodności w numerze PESEL: 2 509 

Liczba zaświadczeń wydanych z ewidencji ludności: 317 

 

 

D. Charakterystyka pozycji i rozwoju miasta Limanowa w 2019 roku  – 

nagrody i wyróżnienia 

 

Wyróżnienia Miasta Limanowa w 2019 roku: 

• Miasto Limanowa zajęło VIII miejsce w rankingu „Najzamożniejsze samorządy 2018” 

w kategorii miast powiatowych. Ranking przygotowany przez zespół prof. Pawła 

Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, ukaże się oficjalnie w 14 numerze 

dwutygodnika WSPÓLNOTA w dniu 13 lipca 2019 r. Jest to bardzo duży awans 

Limanowej, gdyż w roku ubiegłym tego samego rankingu Limanowa zajmowała 41 

pozycję. Rankingi Wspólnoty to opracowywane zestawienia wszystkich samorządów 

analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. Publikowane są rok po okresie 

którego dotyczą zebrane w tym zestawieniu dane, ponieważ w takim czasie są publikowane 

dane z GUS. Zatem przykładowo rankingi publikowane we Wspólnocie w 2019 roku, 

obejmują dane za 2018 r. Stąd wpis "ranking za rok". Ranking najzamożniejsze samorządy 

- ranking bogactwa samorządów, to najbardziej stabilny ze wszystkich rankingów 

Wspólnoty. Trudno zostać zwycięzcą, a dostanie się do pierwszej dziesiątki jest też bardzo 

trudne. Zmiany w czołówce są powolne, niemniej jednak możliwe jak to widać w 

przypadku miasta Limanowa. 

• W 2019 r. w XI edycji Rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego Limanowa 

uplasowała się na 5 miejscu. Ocenie efektywności gospodarczej, inwestycyjnej 

i społecznej poddane zostało aż 38 gmin z powiatów: gorlickiego, limanowskiego 

i nowosądeckiego oraz miasto Nowy Sącz. Tegoroczne podium w ocenia końcowej 

przypadło w udziale Muszynie (I miejsce), Chełmcowi ex aequo z Nowym Sączem (II 

miejsce) oraz Staremu Sączowi (III miejsce). Co istotne, na ocenę końcową rankingu 

składają się uzyskane punkty aż w dwudziestu czterech szczegółowych wskaźnikach 

przyporządkowanych do czterech głównych kategorii, którymi są generowanie dochodów, 

pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy i efekty 

polityki społecznej. Miasto Limanowa stanęło na II stopniu podium w kategorii 

"Pozainwestycyjna działalność gospodarcza". W tym zestawieniu lepszy okazał się 

być tylko Stary Sącz, a trzecie miejsce przypadło w udziale Muszynie. Uroczysta Gala 

„Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2018 roku” odbyła się 28 

czerwca br. w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. 

 

III.   INFORMACJE FINANSOWE 

 

A. Stan finansów miasta Limanowa 
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Wykonanie 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Dochody ogółem 
70 185 635 91 473 436 86 442 633 

Dochody bieżące 67 545 646 70 798 570 79 187 387 

Dochody majątkowe, w tym 
2 639 989 20 674 866 7 255 246 

Wydatki ogółem 
78 537 448 89 970 172 96 275 001 

Wydatki bieżące 
63 683 143 67 550 089 72 620 914 

Wydatki majątkowe 
14 854 305 22 420 083 23 654 087 

Wynik budżetu 
-8 351 813 1 503 264 -9 832 368 

    

Przychody budżetu 
11 961 158 6 221 440 14 232 564 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust.2 pkt 6 ustawy 

2 687 518 1 721 440 1 335 805 

Zaciągnięte w roku kredyty i pożyczki 
9 273 640 4 500 000 12 670 000 

Rozchody budżetu 2 471 642 6 128 899 3 836 575 

 

Wysokość nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach przedstawiała się następująco: 

- w roku 2017 - 3 862 503 

- w roku 2018 - 3 248 481 

- w roku 2019 - 6.566.473  

 

 
Wyszczególnienie/wykonanie roczne 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 

oraz wykup papierów wartościowych 

2 471 642 6 128 899 3 836 575 

Zadłużenie 40 359 343 38 730 445 47 563 870 

- z tytułu pożyczek  
2 627 753 2 324 376 1 977 266 

- z tytułu kredytów 
37 731 590 36 406 069 45 586 604 

 

Zadłużenie w roku 2019 wzrosło o kwotę 8.833.425 zł w stosunku do poprzedniego roku. 

 

Średnioroczny poziom spłat w okresie trzech lat wyniósł 4.145.705 złotych.  

W okresie sprawozdawczym roku łącznie spłaty z tytułu odsetek wyniosły : 

- od pożyczek        78.777,61 zł. 

- od długoterminowych kredytów   766.251,77 zł. 
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B.   Struktura wykonanych dochodów 

Wykonanie 2017 2018 2019 

Dochody bieżące: 67 545 646 70 798 570 79 187 387 

1.Dochody podatkowe ogółem 24 169 840 26 788 840 28 660 124 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) 

13 642 229 15 626 152 17 013 387 

Dochody z tytułu udziału we wpływach   z  

podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT) 

541 599 827 377 841 282 

Dochody z podatku od nieruchomości 8 267 329 8 552 028 9 021 524 

Dochody z podatku od środków 

transportowych 
487 148 539 421 605 411 

Dochody z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
612 262 593 421 485 071 

Wpływy z opłaty skarbowej 536 320 560 993 602 943 

Pozostałe dochody podatkowe 82 953 89 448 90 506 

2.Subwencja oświatowa 15 653 173 16 044 640 16 947 717 

3.Wpływy z tytułu dotacji i pozostałych 

dochodów przeznaczonych na cele bieżące 
27 722 633 27 965 090 33 579 546 

Dochody majątkowe: 2 639 989 20 674 866 7 255 246 

1.Dochody ze sprzedaży majątku 1 107 742 1 010 626 185 593 

2.Dochody ze zbycia udziałów    12 000 000 0 

3.Dochody z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje 
1 532 247 7 664 240 7 069 653 

 

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 

zostały uchwalone przez Radę Miasta Limanowa, poniżej dopuszczalnych maksymalnych 

stawek podatkowych o kwotę  2.327.797,18zł., w szczególności : 

- w zakresie podatku od nieruchomości 1.920.584,34zł. 

- w zakresie podatku od środków transportowych 407.212,84zł. 

 

C.   Wysokość rocznych wydatków według głównych zadań miasta 
 

Roczne wydatki na główne zadania realizowane przez 

miasto w poszczególnych działach  
2017 2018 2019 

010 – Wydatki związane z dopłatami do paliwa dla rolników oraz 

wpłatami na izby rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego 
5 970 6 047 85 127 

400 – Wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej Miasta 282 853 174 768 195 922 

500 – Wydatki na obsługę i bieżące utrzymanie obiektu 

dwupoziomowego placu targowego „Mój Rynek” 

687 734 86 009 83 612 

600 – Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg oraz 

administrowanie parkingów 

6 623 807 8 682 970 4 219 456 

630 – Turystyka, organizacja turystyczna 21 194 187 127 846 304 

700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, remonty mieszkań 

komunalnych, wypłaty odszkodowań  pod drogi 

5 799 725 1 946 966 964 197 
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710 - Działalność usługowa w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego 

581 056 328 233 5 597 876 

750 - Administracja publiczna z tego wydatki na obsługę zadań z 

zakresu administracji wojewódzkiej, rady miasta urzędu Miasta składek 

członkowskich 

5 638 595 5 798 150 6 664 319 

751 – Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców, organizację 

wyborów i pozostałe zadania funkcjonowania organów władzy 

publicznej 

3 003 135 342 145 638 

752 - Obrona narodowa w tym  wydatki na szkolenia  920 590 470 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

utrzymanie straży miejskiej oraz ochotniczych straży pożarnych, 

wsparcie policji i państwowych straży 

534 172 882 238 463 171 

757 – Wydatki odsetki od długu publicznego 
838 988 929 987 1 024 250 

801 - Oświata i wychowanie wydatki na szkoły podstawowe publiczne 

i niepubliczne przedszkola gimnazja, dokształcanie, stołówki szkolne 

23 482 201 25 225 967 26 257 890 

851 - Ochrona zdrowia wydatki na zadania związane z profilaktyką 

przeciwalkoholową 

683 930 545 524 527 006 

852 - Pomoc społeczna wydatki na zasiłki, organizację pracy socjalnej , 

świadczenia usługi opiekuńczych, organizowanie ochrony dzieci i 

rodzin, ubezpieczenia społeczne funkcjonowanie ośrodków wsparcia i 

domów pomocy społecznej 

4 577 199 4 776 349 4 992 645 

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki na 

funkcjonowanie miejskiego żłobka do roku 2016, zadania związane z 

integracja społeczności romskiej 

31 209 34 460 43 840 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wydatki na świetlice, 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów 

938 181 1 142 443 1 124 204 

855 – Rodzina wydatki na świadczenia wychowawcze-z programu 

500+, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, na kartę 

duże rodziny, funkcjonowanie żłobków od roku 2017 

17 630 489 17 699 741 21 316 681 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym wydatki na 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej, gospodarkę odpadam, utrzymanie 

zieleni na terenie miasta 

6 544 816 10 156 657 7 700 881 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym wydatki na 

utrzymanie biblioteki, domu kultury muzeum stadionów 

2 384 585 9 424 700 13 426 489 

926 - Kultura fizyczna 1 249 831 1 805 904 595 023 

Podsumowanie 
78 540 458 89 970 172 96 275 001 

 

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie trzech 

lat nie przekraczały 1 procent wykonanego budżetu. 

 

 

 

 

D.  Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2019 r. 
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Poniżej skan uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu 

wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2019 r. 
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E. Wydatki inwestycyjne i opis inwestycji 
 

Inwestycje realizowane w roku 2019 

 

- Rozbudowa sieć wodociągowej łączna długość  ok. 0,50 km 
1. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Czecha – 496 m 

- Rozbudowa sieć kanalizacji sanitarnej łączna długość 3,20 km 
1. Kanalizacja w rejonie ul. J. Marka i Marszałkowicza – 1491 m 

2. Kanalizacja przy ul. Polnej – 1211 m 

3. Kanalizacja przy ul. Lipowej i Biedronia – 432 m 

4. Kanalizacja przy ul. Willowej – 44 m 

5. Kanalizacja przy ul. M. B. Bolesnej – 22 m 

Zestawienie wykonanych robót 

  2018 2019 

rozbudowa sieci wodociągowej 3,54 km 0,50 km 

rozbudowa kanalizacji sanitarnej 12,91 km 3,2 km 

 

Remonty dróg: 

a) Remont ul. Zygmunta Augusta - Roboty remontowe wykonano na drodze wewnętrznej, 

dojazdowej do bloku nr 29 przy ul. Zygmunta Augusta. Wykonana jest nowa nawierzchnia 

z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 11 cm- 605 m2, nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej- 158,15 m2, krawężniki betonowe- 303,5 m2, ściek przy krawężnikowy z kostki 

brukowej betonowej- 178,5 m, uzupełnienie nawierzchni z betonu pod garażami- 96 m2, 

kanalizacja deszczowa z rur PCW fi 315 mm- 12m, kanalizacja deszczowa z rur PCW fi 

200 mm- 30m, ściek z prefabrykatów betonowych- 35,5 m. Chodnik od bloku nr 4 do bloku 

nr 7: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej- 237 m2, obrzeża betonowe- 316 m2. 

Chodni od bloku nr 29 w kierunku ul. Zygmunta Augusta: nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej- 60,3 m2, obrzeża betonowe- 92 m2, balustrada stalowa - 1szt. 

b) Remont odnogi ul. Bulwary w km 0+000-0+040 w Limanowej na dz. ew. nr 459/47 obr. 5 

w Limanowej. 

 

Rozbudowy, przebudowy i budowy dróg: 

 

a) Przebudowa ul. Polnej Wykonano nawierzchnie z mieszanki mineralno- asfaltowej- 2456 m2, 

nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej- 661 m2, nawierzchnie zatok 

autobusowych z kostki brukowej betonowej- 206 m2, krawężnik betonowy- 646 m, obrzeża 

betonowe- 400 m , kanalizacja deszczowa  z rur PCW fi 400 mm- 278 m, przy kanaliki z rur 

PCW fi 200 mm- 30m, kanalizacja sanitarna z rur PCW fi 200 mm- 13m, przebudowa sieci 

telekomunikacyjnej , przebudowa sieci wodociągowej , przebudowa sieci gazowej, 

oznakowanie poziome- 100 m2, oznakowanie pionowe (9 tablic, 7 słupków) ściana oporowa 

żelbetowa przy przepuście, bariero poręcz stalowa- 20 m, bariera sprężysta stalowa- 32m. 

b) Budowa drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Kusocińskiego wzdłuż Przedszkola nr 2 w 

Limanowej- Wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej – 415,0 m2, nawierzchnię 

chodnika z kostki brukowej betonowej – 242,0 m2, nawierzchnię zatoki postojowej z kostki 

brukowej betonowej – 142,0 m2,ściek z prefabrykatów betonowych – 44m, krawężniki 

granitowe – 185,0m, obrzeża betonowe – 120,0m, kanalizację deszczową z rur PCW fi 

315mm – 60,0m, przy kanaliki z rur PCW fi 200mm – 25,0m, ogrodzenie z paneli 

systemowych – 36m, bramę przesuwną – 1 szt, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome. 
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c) Przebudowa drogi rolniczej Lipowe-Działy w Limanowej- Miasto Limanowa otrzymało 

dotację w wys. 30 000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi rolniczej Lipowe-Działy w Limanowej w km 0+000-0+2015”. Zakres 

robót obejmował: roboty ziemne, przepusty rurowe z rur PCW fi 400 mm, nawierzchnia- 

masa mineralno- asfaltowa. Długość 0,205 km, szerokość 2,60 m, grubość- 6,0 cm, 

podbudowa 0,205 km , pobocza 0,410 km, odwodnienie 0,205 km. 

d) Przebudowa 420m odcinka drogi Stara Wieś ul. Starowiejska - Dotacja celowa dla Gminy 

Limanowa na wykonanie przebudowy 420 m drogi gminnej ul. Starowiejskiej od ul. 

Grunwaldzkiej- odcinek II o dł. 200 m w km 0+220 do 0+420 w ramach inwestycji pn.: - 

Przebudowa 420 m odcinka drogi Stara Wieś ul. Starowiejska” przekazana zgodnie z umową 

z dnia 30.10.2017r. - II transza §2 pkt 5 umowy kwota 35.599 zł odcinek II o dł. 200 m. 

 

Zestawienie wykonanych robót 

  2018 2019 

budowa dróg 0,29 km 3,53 km 

remont dróg 0,19 km 0,59 km 

 

 

 

Niskoemisyjny transport w Limanowej  

 

 

 

Projekt wieloletni realizowany w latach 2018 - 2021, dofinansowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 kwotą 11 351 600 zł. Wartość 

projektu to: 14 416 894,99. 

Zrealizowano przebudowę placu manewrowego węzła przesiadkowego przy ul. Targowej  

w Limanowej w ramach którego wykonano roboty budowlane branży drogowej, elektrycznej, 

sanitarnej i teletechnicznej. Obejmują one roboty rozbiórkowe i ziemne, chodnik z kostki 

betonowej, zatoki postojowe i wyspy dzielące, plac manewrowy, jezdnie, zjazdy i odwodnienie 
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placu, przebudowę sieci elektrycznej przebudowę sieci wodociągowej, demontaż zbędnych 

elementów linii telekomunikacyjnej, Montaż słupów i kabla napowietrznego, budowę 

kanalizacji teletechnicznej i kabli kanałowych oraz roboty wykończeniowe. Przez wyłonionego 

w przetargu Inżyniera kontraktu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na pozostały 

zakres projektu tj. budowę dworca wraz z instalacjami: elektryczną, wod.-kan., c.o., gazową, 

budowę 3 parkingów Park&Ride wyposażonych w system parkingowy, 6 szt. tablic TZZ dla 

systemu parkingowego oraz 3szt. kas parkingowych z oprogramowaniem do poboru opłat, 

dostawy 5 szt. ekologicznych autobusów, modernizację 29 przystanków autobusowych poprzez 

dostawę i montaż wiat przystankowych, dostawę paneli fotowoltaicznych dla zasilania 

infrastruktury przystanków, dostawę oświetlenia LED dla przystanków oraz urządzenia 

bezprzewodowego dostępu do internetu. 

W 2019 roku wykonano oświetlenie dla placu mini dworca przy ul. Targowej w Limanowej. 

Zamontowano 3 słupy i 9 opraw oświetleniowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych na terenie Miasta Limanowa 

 

 
 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu Powiatu Limanowskiego „Rozbudowa szlaków 

wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, 

Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasa główną 

VeloDunajec”, realizowane jest wspólnie z trzema gminami: Limanowa, Kamienica i Słopnice, 

w partnerstwie z Powiatem Limanowskim. 
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Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, w przypadku Miasta Limanowa kwotą 1 293 500 zł. Projekt 

realizowany w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość zadania Miasta Limanowa to: 

2 986 182,11 zł. W ramach zadania wykonywanego przez Miasto Limanowa w roku 2019 

został wykonany budynek zaplecza informacyjno- sanitarnego, 2 altany sensoryczne oraz 

roboty ziemne przygotowawcze. 

 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu 

Kultury z salą widowiskową 

 

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 kwotą ok. 2 mln zł. (1 999 237,09 zł). Wartość projektu to: 

10 286 171,00 zł. Projekt będzie realizowany do czerwca 2020 r. 

W ramach projektu w 2019 r. wykonane zostały roboty: Wykonano stolarkę i ślusarkę 

zewnętrzną oraz część stolarki i ślusarki wewnętrznej. w tym: zamontowano okna i drzwi 

zewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz część balustrad. Wykonano tynki zewnętrzne oraz ruszt 

stalowy z siatka aluminiowa na elewacji oraz część okładzin z płyt włókno cementowych na 

elewacji.  

 
 

Wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne w przyziemiu oraz część robót 

wykończeniowych wewnętrznych na parterze i pierwszym piętrze. Zabezpieczono dźwigary 

stalowe stanowiące konstrukcje dachu nad salą widowiskową. Wykonano część instalacji 

sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykonano częściowo place i chodniki na 

zewnętrz budynku. Wykonano remont istniejącego sufitu podwieszanego pod widownia Sali 

widowiskowej. Wyposażono drzwi towarowy w drzwi szybowe i drzwi do maszynowni  

o podwyższonej odporności ogniowej. W Sali kameralnej wykonano instalację AV. Na dachu 

Sali widowiskowej wykonano podkonstrukcję dla instalacji fotowoltaicznej wraz z wewnętrzna 

linią zasilającą dla potrzeb tej instalacji. Wzmocniono istniejący stop pod tarasem. Wykonano 

aranżacje akustyczna małej Sali w zakresie wygłuszenia sufitu. Wykonano instalację 

klimatyzacji pomieszczeń projekcyjnych małej i dużej sali. Docieplono strop części strychowej 

nad pomieszczeniami technicznymi sali kinowej. Wykonano podkonstrukcje dla mechaniki 

scenicznej oraz podesty techniczne ponad sufitem podwieszanym ponad widownią. Na dachu 

budynku zamontowano dwa maszty pod anteny satelitarne oraz wykonano instalację dla 

potrzeb transmisji TV. 
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Wykonano częściową realizację robót przy budowie systemu mechaniki sceny w Limanowskim 

Domu Kultury. 

 

Rewitalizacja Miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 

cele społeczne 

Projekt obejmuje trzy zadania: 

1) Rewitalizacja Rynku, 

2) Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Łazarskiego, 

3) Zagospodarowanie terenu przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku 

miejskiego. 

Wszystkie zadania są realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projekt będzie 

realizowany do 2021 roku.  

Wartość projektu - 27 748 944,46 zł, planowane dofinansowanie – 13 668 033,04 zł 

W 2019 r. wykonano następujące roboty budowlane: 

 

 

 

Rewitalizacja Rynku 

 

Wykonany został zakres robót związany z przebudową sieci wodno – kanalizacyjnych, 

wyburzeniem istniejących sanitariatów. Zdemontowano istniejącą fontannę, dokonano wycinki 

drzew. Wykonano nowe krawężniki betonowe wokół rynku. Rozpoczęto modernizacje 

buzodromu, częściowo ułożono chodniki wokół rynku oraz wykonane są roboty ziemne  

i fundamentowe związane z przebudową starej fontanny, budową nowej fontanny posadzkowej, 

budową niecki oczka wodnego. 
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Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Łazarskiego. 

 

 

 
 

Wykonano roboty częściowe związane z rozbiórka nawierzchni parkingu, rozebrano istniejący 

budynek. Wykonano roboty ziemne i przygotowawcze pod budowę parkingu. 

 

 

Zagospodarowanie terenu przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku 

miejskiego. 
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Powstała polana piknikowa ze strefą biwakową z altanami sensorycznymi i altanami 

edukacyjnymi. Ułożone zostały kręgi ogniskowe, powstaje również pole namiotowe 

(biwakowe). Wykonano psi – park - ogrodzono teren z urządzeniami wybiegowymi  

i elementami małej architektury: tor przeszkód, słupki do slalomu, płotki, równoważnia, psia 

toaleta. Wykonano nawierzchnię na terenowym torze rowerowym tzw. PUMTRACK- 

asfaltowe tory rowerowe składają się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” 

ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie  się i utrzymywanie  prędkości 

bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można 

jeździć w obu kierunkach. Zamontowano trzy siłownie zewnętrzne z 19 urządzeniami. 

Urządzenia są zamontowane do podłoża o nawierzchni żwirowej. Urządzenia przystosowane 

są dla trzech grup wiekowych: młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. 

 

 

Zadanie pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa 

poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe  

Program czteroletni realizowany od roku 2017 roku. Wydatki w roku 2017 r. wyniosły 

4.500,00zł. – zostały przeznaczone na wykonanie analizy finansowej projektu. Wydatki  

w 2018r. wyniosły 952.655,12zł. na wypłaty dotacji dla mieszkańców Miasta Limanowa, 

którzy dokonali wymiany nisko sprawnego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy lub na 

biomasę (dokonano 25 wymian kotłów z pośród 95 planowanych).Wydatki bieżące związane 

z obsługą projektu w roku 2018 wyniosły 98.041,69zł. W roku 2019 wydatkowano 24.036,66zł. 

na pełnienie roli operatora projektu, oraz 274.359,74zł. na refundowanie kosztów poniesionych 

przez mieszkańców miasta Limanowa, na wymianę nisko sprawnych kotłów na paliwo stałe na 

kotły gazowe lub na biomasę (dokonano 21 wymian kotłów). 

Zadanie pn. Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych na terenie Miasta Limanowa 

Zadanie realizowane w ramach projektu Powiatu Limanowskiego „Rozbudowa szlaków 

wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, 

Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasa główną 

VeloDunajec”, ” realizowane jest wspólnie z trzema gminami: Limanowa, Kamienica  

i Słopnice, w partnerstwie z Powiatem Limanowskim.   

Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, w przypadku Miasta Limanowa kwotą 1 293 500 zł. Projekt 

realizowany w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość zadania Miasta Limanowa to: 

2 986 182,11 zł. 
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W ramach zadania wykonywanego przez Miasto Limanowa w roku 2018 wybudowano 

przejazd dla rowerów przez ul. Z. Augusta wraz z dwoma peronami akumulacyjnymi. 

Wybudowano odcinek ścieżki rowerowej łączący przejazd z ul. Jabłoniecką. Ulica Jabłoniecka 

została oznakowana jako szlak rowerowy, na wzgórzu Jabłonieckim wybudowano utwardzony 

plac z miejscami postojowymi. Wykonano częściową dokumentację techniczną budowy ścieżki 

rowerowej przy potoku Jabłonieckim w parku miejskim.  

W ramach zadania wykonywanego przez Miasto Limanowa w roku 2019 został wykonany 

budynek zaplecza informacyjno- sanitarnego, 2 altany sensoryczne oraz roboty ziemne 

przygotowawcze. 

Zadanie pn. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta 

Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków 

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Projekt 

realizowany na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0093/16-00 z dnia 25.10.2016 r. Limit 

łącznych wydatków majątkowych wynosi 7.726.731,25zł. Inżynierem kontraktu jest firma 

SWECO Consulting. Wykonawcą robót jest,  firma Transwiertel. Wykonawca zakończył prace 

na ulicach: Kolejowej (kanalizacja i wodociąg), Fabrycznej (kanalizacja), Lipowej 

(kanalizacja), Krakowskiej (kanalizacja), Mały Rynek (kanalizacja), Rupniowskiego, etap II 

(kanalizacja).Aktualnie roboty prowadzone są na ulicach: Grunwaldzkiej (wodociąg wraz 

 z modernizacją pompowni), Biedronia (wodociąg), Kochanowskiego (kanalizacja), 

Jabłonieckiej (kanalizacja i wodociąg). Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni 

ścieków jest firma Otech. Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości oraz 

kosztów zużycia energii elektrycznej, a także redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki 

zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o 

łącznej mocy szczytowej ok. 100 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne 

oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie 

oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.  

W roku 2019 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Marszałkowicza i Flizaka, 

budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej oraz budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Polnej w Limanowej. W ramach Projektu wybudowano 13,97 km kanalizacji, 4,96 km 

wodociągu oraz wybudowano instalacje fotowoltaiczna o mocy 100 kWp dla oczyszczalni 

ścieków w Limanowej. 

Zadanie pn. Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim 

wraz z kompleksem parku miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury do jej 

udostępnienia  - 

Projekt trzyletni Planowane zakończenie paca na rok 2020. Łączne nakłady planowane na 

kwotę 6.188.359,00zł.  

Program zintegrowany life: program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  

Małopolska w zdrowej atmosferze 

Projekt realizowany na podstawie umowy o współpracy partnerskiej na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu 

finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 

IPE PL021 zawartej w dniu 23.11.2016r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą 

Miastem Limanowa. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2016 i będzie trwać do roku 

2023. Został zatrudniony w trybie konkursowym eko doradca. W ramach wydatków 

majątkowych zakupiono stację monitorującą stan powietrza. Pozostałe wydatki objęły 

wynagrodzenie dla Eko-doradcy, zakup nagród w konkursach plastycznych dla dzieci m.in. pn. 

„Smog albo zdrowi”, materiały na potrzeby warsztatów w placówkach oświatowych i wydarzeń 
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plenerowych Green Week, koszty spektaklu zorganizowanego w placówkach oświatowych pod 

tytułem „SMOG Wawelski”.  

Zadanie pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa” 

Miasto Limanowa w listopadzie 2019 roku zakończyło realizację projektu pt.: „Rozwijamy 

kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa. W projekcie wzięły udział 264 osoby zarówno 

mieszkańcy Miasta Limanowa oraz osoby spoza, w tym 43 osoby z orzeczeniem  

o niepełnosprawności. Szkolenia realizowane były w sali narad Urzędu Miasta Limanowa,  

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Limanowej oraz w siedzibie SENIOR WIGOR ul. Spacerowa. 

Największym zainteresowaniem cieszył się moduł „Działam w sieciach społecznościowych”, 

w którym wzięło udział 132 osoby. Kolejnym modułem, który zainteresował osoby był 

„KULTURA W SIECI”, z którego skorzystało 48 osób. W ramach projektu zakupiono  

20 laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Tadeusza Kościuszki 

w Limanowej oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Płk. Józefa Jońca w Limanowej. 

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 147 560,00 zł, 

które Miasto Limanowa pozyskało z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 

– 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: 

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu 

grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji 

pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

małopolskiego  i świętokrzyskiego”. 

POWER 2.18: Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz 

informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami. 

W tym projekcie Miasto Limanowa bierze udział wraz z czterema miastami partnerskimi: 

Andrychowem, Chrzanowem, Nowym Sączem i Wadowicami. Koordynatorem całości 

projektu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z siedzibą 

przy ul. Floriańskiej 31, 31-019 Kraków. 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia 

działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami) 

Główne zadania projektowe to: 

- szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat 

oraz zarządzania nieruchomościami, 

- szkolenia ogólne, w tym dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę 

obsługi przedsiębiorców i łatwiejszy dostęp do informacji 

publicznej; 

- Elektronizacja i wdrożenie rozwiązań usprawniających obsługę podatkową; 

- Elektronizacja i wdrożenie rozwiązań usprawniających zarządzanie nieruchomościami. 

Całkowity budżet projektu to 1 199 497,20 zł, ze czego dla Miasta Limanowa przeznaczone 

jest niecałe 200 tysięcy złotych. Pozostałe miasta partnerskie mają taki sam udział w budżecie, 

z wyjątkiem Nowego Sącza, który jako miasto na prawach powiatu ma dwukrotnie większą 

kwotę. 

W ramach budżetu projektowego każdego z miast partnerskich zostały zakupione sprzęt  

i oprogramowanie wspomagające pracę w zakresie nieruchomości oraz podatków i opłat 

lokalnych. 

Do Urzędu Miasta Limanowa w roku 2019 zakupione zostały: 

- 3 komputery wraz systemem operacyjnym za kwotę 8 460zł 

- 3 pakiety oprogramowania biurowego Microsoft Office za kwotę 2 790zł 

- 2 Programy do obróbki grafiki za kwotę 5 600zł 

- System do inwentaryzacji dróg publicznych za kwotę 24 600zł 

Ponadto w roku 2019 pracownicy Urzędu Miasta Limanowa, w ramach projektu, wzięli udział 

w 26 szkoleniach. Spośród nich 9 dotyczyło zagadnień ogólnych takich jak: komunikacja i 

obsługa klienta, ochrona danych osobowych oraz praca z arkuszami kalkulacyjnymi. Pozostałe 
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17 szkoleń dotyczyło zagadnień specjalistycznych, związanych z obszarami podatków i opłat 

lokalnych. Całkowita kwota, zaplanowana na organizacje wszystkich szkoleń w projekcie to 

ok.150 tysięcy złotych. 

Wkład własny Miasta Limanowa w projekt jest niepieniężny i jest to czas pracy pracowników 

przebywających na organizowanych szkoleniach. 

Projekt pn.: Ochrona tradycji i technik pożarniczych z przełomu wieków  

Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Programu Interreg V-A 

Polska – Słowacja 2014-2020 . Projekt dwuletni, w ramach którego zrealizowano  

rekonstrukcję dwóch zabytkowych wozów strażackich, mundurów, wyposażenia Wykonano 

dwie wiaty zlokalizowane przy remizach osp w Limanowej i Łososinie Górnej , w których  

prezentowane są te zabytkowe elementy  .Pokryto również koszty obsługi projektu . 

Projekt pn.: Poznać przeszłość i zabrać o jej przyszłość– kulinarne tradycje Limanowej  

i Dolnego Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury pogranicza polsko-słowackiego 

Projekt dwuletni w ramach którego zorganizowano dwudniowe polsko – słowackie warsztaty 

kulinarne „Ocalić od zapomnienia”. Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktora wzięli udział 

w pokazach oraz zajęciach praktycznych. Do warsztatów wykorzystano zrekonstruowane 

stragany (stoiska), które były doskonałym uzupełnieniem regionalnego charakteru projektu. 

Efektem warsztatów był materiał fotograficzny i filmowy, który posłużył do stworzenia 

internetowej bazy przepisów regionalnych oraz wydawnictwa. 

 

Informacja o stanie i zakresie istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej: 

Na terenie miasta Limanowa działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Limanowej.  

Dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Limanowa są zlokalizowane 2 

powierzchniowe ujęcia wody i 2 ujęcie podziemne. 

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta – 150,8 km, z której korzysta 13 790 

osób. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta – 132,1 km, z której korzysta 

12 905 osób. 

Informacja na temat obszaru aglomeracji miejskiej w Limanowej: 

- Powierzchnia utworzonej aglomeracji - 13,00 km2, 

- Zmiany obszaru aglomeracji – aktualny obszar Aglomeracji Limanowa został 

wyznaczony w roku 2016r. uchwałą Semiku Województwa Małopolskiego z dnia 

28.10.2016r. Pierwotnie Aglomeracja obejmowała część miasta Limanowa i cztery wsie 

z terenu Gminy Limanowa. W związku ze zmianą koncepcji odprowadzania ścieków 

z terenu Gminy Limanowa, w roku 2015 obszar Aglomeracji został ograniczony do 

terenu Miasta Limanowa. W celu zwiększenia możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej Miasta Limanowa, w roku 2016 

obszar Aglomeracji został rozszerzony  o  przewidziane  tereny na których w pierwszej 

kolejności planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Źródła finansowania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej: 

Główne źródła finansowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta Limanowa były 

w ostatnich latach: budżet Miasta Limanowa oraz dotacje ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Dane ilościowe infrastruktury wodno – kanalizacyjnej (procentowy udział uzbrojenia 

obszaru Miasta Limanowa w sieć wodno – kanalizacyjną): 

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta Limanowa to 150,8 km i korzysta z niej 

13.790 osób, co stanowi 92% mieszkańców miasta. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Limanowa to 132,1 km i korzysta 

z niej 12.905 osób, co stanowi 86% mieszkańców miasta. 
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Zakres wykonanej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w roku 2019 z porównaniem do 

roku poprzedzającego: 

Na terenie miasta Limanowa wykonano następujący zakres infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej: 

Sieć wodociągowa: 

rok 2019   –  0,50 km 

rok 2018   –  3,53 km 

Sieć kanalizacji sanitarnej: 

rok 2019   –  3,20 km 

rok 2018   –  12,91 km 

 

 

IV.    INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

1. Gmina Miasto Limanowa na dzień 31.12.2019 r. posiada w zasobie mieszkaniowym 68 

mieszkania o pow. użyt. 2707,58 m2. W 10 budynkach komunalnych znajdują się 33 

mieszkania w tym 4 lokale socjalne i 1 mieszkanie chronione. W 18 budynkach wspólnot 

mieszkaniowych znajduje się 35 mieszkań w tym 4 lokale socjalne. 

2. W zasobach mieszkaniowych Gmina posiada 8 lokali socjalnych o łącznej pow. użytkowej 

234,53 m2, co stanowi ponad 11 % ogółu lokali. Lokale socjalne wynajmowane są na czas 

oznaczony nie dłuższy niż 5 lat. Lokale socjalne wydzielane są z mieszkań komunalnych w 

przypadku konieczności przyznania lokalu socjalnego dla wnioskodawcy, który posiada 

pierwszeństwo w przyznaniu lokalu socjalnego. Prognoza realizacji potrzeb 

mieszkaniowych na lokale socjalne dla przyszłych najemców, zarówno umieszczonych na 

listach jak i wynikających z orzeczeń sądowych, będzie realizowana poprzez możliwość 

zwalniania obecnie zajmowanych lokali w wyniku zamiany na lokal mieszkalny o lepszym 

standardzie lub większej pow. użytkowej oraz z tzw. „naturalnego ruchu ludności”. 

 

 

 

Zasób mieszkaniowy gminy Miasto Limanowa stan na 31.12.2019r.  

Wyszczególnienie Liczba 

budynków 

Liczba 

lokali 

ogółem  

Pow. 

użytkowa 

w m2 

W tym:  

Lokale mieszkalne  Lokale socjalne 

liczba Pow. Użyt. 

W m2 

liczba Pow. 

Użyt. 

W m2 

Budynki 

komunalne 

10 33 1411,67 

 

29 1279,47 4 132,20 

Budynki 

wspólnot  

18 35 1295,91 31 1193,58 4 102,33 

Razem  28 68 2707,58 60 2473,05 8 234,53 

 

3. Potrzeby remontowe i modernizacyjne pod względem stanu technicznego przewyższały 

możliwości finansowe Gminy. Z tego też względu, poza wykonywaniem bieżących napraw, 

konserwacji i usuwaniem awarii, wykonywano głównie remonty zapewniające należyte 

utrzymanie stanu technicznego mieszkań. Na remonty mieszkań komunalnych wydano 

kwotę 66 326,41 zł z budżetu gminy oraz kwotę 112 070,64 zł z dotacji przyznanej przez 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. 

4. Podejmowane remonty miały na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego na poziomie 

technicznym gwarantującym: 

1) sprawną instalacje elektryczną, 

2) sprawną instalacje gazową, 

3) sprawne instalacje grzewcze (piece, c.o.), 

4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

5. Miasto Limanowa w roku 2019 kontynuowało sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy, na zasadach określonych uchwałami Rady Miasta Limanowa. Zbyto  

1 lokal mieszkalny o pow. użytkowej 43,30 m2. 

 

 

 

Informacje o stanie mienia komunalnego 

Miasto Limanowa posiada na dzień 31.12.2019 r. 60012 udziałów o wartości nominalnej 74,00 

zł każdy, o łącznej wartości 4 440 888,00 zł w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

 i Mieszkaniowej Spółka z o.o. powstałej w wyniku likwidacji z dniem 31.08.2011r. Zakładu 

Budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Limanowej 

w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Miasto Limanowa nie oddało ani nie przyjęło majątku w formie leasingu finansowego. 

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 

173,1605 ha. 

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2019 

roku wynosi 19,5092 ha. 

Wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe komercyjne, administrowane są przez Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej, z tym, że lokale 

wyszczególnione do zbycia – do czasu ich sprzedaży. Pozostałe budynki komunalne 

administrowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta Limanowa. 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity z 2018r. Dz.U. poz. 2204 ze zmianami) do gminnego zasobu nieruchomości 

należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  

w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta Limanowa. 

Na podstawie art. 25 ust. 2a ustawy cytowanej wyżej przyjmuje się plan wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości na okres 3 lat. Plan zawiera: 

1) Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych  

w użytkowanie wieczyste. 

2) Prognozę: 

a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu, 
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c)  wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu, 

d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych  

w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu, 

3) Program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

Udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu: 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu 

Lp. Sposób udostępniania nieruchomości 

2019 rok 

Powierzchnia 

 dochody 

1 Sprzedaż nieruchomości 
0,0973 ha 

185 452,37 zł 

2 
Dzierżawa nieruchomości/ Najem 

lokali użytkowych 

10,3330 ha/ 709,39 m2 

962 195,98 zł 

3 Użytkowanie wieczyste 
19,5092 ha 

237 866,57 zł 

4 Trwały zarząd 
4,0813 ha 

0 zł 

6 Użyczenie terenu/użyczenie lokali 
1,0731 ha/428,67 m2 

0 zł 

Z tytułu trwałego zarządu nie uzyskano wpływu, gdyż placówkom oświaty otrzymują 

nieruchomości w trwały zarząd nieodpłatnie na podstawie art. 81 ustawy o systemie oświaty. 

 

Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w roku 2019 na rzecz Miasta Limanowa nastąpiło: 

1. o pow. 0,6320 ha w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę 

Małopolskiego (ustawa z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – Dz.U. Nr 32, poz. 

191, Nr 43 poz. 253 i ustawy z dnia 13 października 1998r przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną - Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn. zm.), 

2. o pow. 1,5780 ha w drodze umowy cywilno prawnej darowizny nieruchomości od osób 

fizycznych i prawnych, 

3. o pow. 0,0226 ha w drodze decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z przejęciem 

dróg na rzecz Miasta Limanowa na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity z 2018r. Dz.U. poz. 2204 ze zmianami) i decyzji ZRID 

wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 

poz. 1194 z późn. zm.). 

Miasto Limanowa gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem 

potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. Nieruchomości wchodzące  
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w skład gminnego zasobu nieruchomości są wykorzystane na cele rozwojowe gminy  

i zorganizowaną działalność inwestycyjną. 

Udostępnienie nieruchomości zasobu następowało poprzez m.in. sprzedaż lub zamianę 

nieruchomości, użyczenie, najem i dzierżawę bądź sprzedaż prawa własności na rzecz 

użytkownika wieczystego. 

Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości gruntowych jest sprzedaż w drodze przetargu 

oraz sprzedaż w drodze bezprzetargowej (w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie 

ich nabycia w przypadku spełnienia warunków przewidzianych prawem).  

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej następowała na rzecz 

ich najemców, którzy złożyli wnioski o sprzedaż tych lokali.  

W roku 2019 dokonano sprzedaży: 

1. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. 33/19 o pow. 0,0770 ha obr. 7 

m. Limanowa położonej przy ul. Z. Augusta w Limanowej. 

2. w drodze bezprzetargowej działkę ewid. 741/3 o pow. 0,0104 ha obr. 7 m. Limanowa na 

polepszenie działki ewid. 742 obr. 7 m. Limanowa, 

3. w drodze zamiany Miasto Limanowa zbyło działkę ewid 463/1 o pow. 0,0071 ha obr.3 m. 

Limanowa za działkę 464/1 o pow. 0,0032 ha obr.3 m. Limanowa. 

4. 1 mieszkania komunalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy. 

 

Przeniesiono własność nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością: udział 1/100 w prawie własności działki ewid. 410 o pow. 

0,7363 ha obr. 3 m. Limanowa.  

Na podstawie decyzji Starosty Limanowskiego znak:GN.683.7.2016 z dnia 15 lutego 2019r.  

i z dnia 27 lutego 2019r. przyznano nieruchomość zamienną działkę ewid. 117/2 o pow. 0,0019 

ha obr. 7 m. Limanowa.  

Zasiedziano działkę stanowiącą własność Miasta Limanowa 452/5 o pow. 0,0009 ha obr. 5 m. 

Limanowa.  
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V.  INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

A.  Strategia rozwoju miasta 

 

 

WIZJA - Miasta Limanowa 

Limanowa – miasto dobrego życia, dbające o mieszkańców, zapewniające wysokie standardy 

świadczenia usług oraz wdrażające innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji miasta 

z poszanowaniem przestrzeni i potrzeb uczestników życia publicznego. Miasto wykorzystujące 

i rozwijające swoje atuty i potencjały, inspirujące do działania i aktywności swoich 

mieszkańców. 

 

 

OBSZARY STRATEGICZNEGO DZIAŁANIA: 

 

LIMA[NOWE] MIASTO 

 

LIMA[NOWA] – PRODUKT TURYSTYCZNY 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 

Na podstawie wyznaczonych obszarów strategicznego działania, określone zostały cele 

strategiczne każdego obszaru, cele operacyjne w ramach celów strategicznych oraz działania  

i inicjatywy planowane do podjęcia w celu realizacji wizji rozwoju Miasta Limanowa do roku 

2020. 

LIMA[NOWE] MIASTO – Cel strategiczny - Nadanie Miastu nowych funkcji 

 

Cel operacyjny 1. Stworzenia w Limanowej przestrzeni dobrego życia 

 

Realizowany jest przez: 

Zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury ochrony środowiska, wdrażanie OZE, 

promocja Miasta oraz eksponowanie tradycji lokalnego produktu i gościnności. 
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Cel operacyjny 2. Podniesienie konkurencyjności Limanowej poprzez utworzenie lokalnego 

ośrodka funkcjonalnego. 

 

Realizowany jest przez: 

Działania i inicjatywy w zakresie powiązań między sąsiadującymi jednostkami 

samorządowymi, badania kierunków rozwoju, zawiązywanie partnerstw dla uzyskania 

efektywniejszego celu publicznego. 

 

LIMA[NOWA] – PRODUKT TURYSTYCZNY - Cel strategiczny; Lima[nowa] produktem 

turystycznym wzmacniającym markę Małopolski 

 

Cel operacyjny 1. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej, rekreacyjnej, kulturalnej  

i przestrzeni spędzania czasu wolnego. 

 

Realizowany jest przez:  

Działania i inicjatywy w zakresie podnoszenia standardu bazy turystycznej, 

zagospodarowywanie terenów pod tworzenie infrastruktury rekreacji i kultury fizycznej. 

 

 Cel operacyjny 2. Zbudowanie turystycznych kompetencji miasta 

Realizowany jest przez:  

Działania i inicjatywy w zakresie: tworzenia i rozwijania ofert markowych produktów turystyki 

na platformie ogólnopolskiej informacji turystycznej, wykorzystywanie potencjału „trans 

graniczności”, wdrażanie wysokiego standardu świadczenia usług turystycznych. 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Cel strategiczny; Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

Limanowej 

 

Cel operacyjny 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorców regionu celem zwiększenia ich 

potencjału produkcyjnego, usługowego i konkurencyjnego 

 

Realizowany jest przez: 

Działania i inicjatywy w zakresie przygotowania terenów i dostępności dla tworzenia i rozwoju 

działalności gospodarczej. Merytoryczna pomoc doradcza w zakresie możliwości 

zewnętrznego wsparcia oraz oferty instrumentów finansowych. 

 

Cel operacyjny 2 - stworzenie warunków i nawiązanie współpracy pomiędzy sektorami 

samorządu, nauki i biznesu. 

 

Realizowany jest przez: 

Działania i inicjatywy w zakresie: organizacji form współpracy, partnerstw środowisk 

naukowych i przedsiębiorców. Tworzenia szerokich zachęt dla inwestowania w Limanowej. 

 

Cel operacyjny 3 – zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości 

 

Realizowany jest przez: 

Działania i inicjatywy w zakresie: promowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych, pomoc 

i wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Organizacja wydarzeń promujących 

przedsiębiorczość. 
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REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ - Cel strategiczny - Wzrost aktywności 

społecznej i zawodowej mieszkańców. 

Cel operacyjny 1 - Uporządkowanie funkcjonalności przestrzeni publicznej, gospodarczej 

i środowiska. 

 

Realizowany jest przez: 

Działania i inicjatywy w zakresie: adaptacji obiektów infrastruktury do funkcji społecznych, 

zwiększenie jej estetyki przestrzeni miejskiej oraz podniesienie jakości infrastruktury 

komunalnej. Poprawa dostępności do opieki zdrowotnej. 

 

Cel operacyjny 2 - Podniesienie standardu komunikacyjnego i transportowego w mieście. 

  

Realizowany jest przez: 

Działania i inicjatywy w zakresie: Reorganizacji i poprawy układu komunikacyjnego tworzenie 

wysokiej jakości systemu organizacji transportu i zarzadzania ruchem. Wspieranie inicjatyw 

i lobbing na rzecz budowy infrastruktury umożliwiającej lepszą dostępność do dużych 

aglomeracji Miejskich. 

 

Cel operacyjny 3 - Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych towarzyszących 

procesowi starzenia się społeczeństwa. 

 

Realizowany jest przez:  

Działania i inicjatywy w zakresie: Podniesienie standardu opieki nad osobami starszymi, 

wprowadzanie nowego modelu form i metod tej opieki. Tworzenie infrastruktury i atrakcji 

przestrzennych dla osób starszych. 

 

B. Ład przestrzenny 
 

Ostatnia ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Limanowa została przyjęta uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr 

XXIV.176.2016 z dnia 29.03.2016 roku. 

Zgodnie z w/w oceną cele i wizja rozwoju określone w Studium pozostają aktualne, stanowiąc 

ogólny kierunek dążenia do wytyczonych celów, jednakże z uwagi na: konieczność 

dostosowania formy graficznej rysunku Studium wynikającą ze zmiany przepisów to jest 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu Studium i ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, konieczność wprowadzenia: osuwisk  

i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych wyznaczonych przez Państwowy Instytut 

Geologiczny – tzw. SOPO, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w oparciu o Studium 

RZGW, obszarów Europejskiej Sieci Natura 2000 „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego” 

i „Łososina”, konieczność skorygowania: zasięgu Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, granic udokumentowanego złoża piaskowca „Łososina Górna”, 

zmianę planu zagospodarowania przestrzennego woj. małopolskiego, zwiększone potrzeby 

rozwojowe miasta (wynikające między innymi ze złożonych wniosków) - istnieje potrzeba 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Limanowa, uchwalonego uchwałą Nr XXIII/168/2000 Rady Miasta Limanowa z dnia 

28.06.2000 roku (zmienionego uchwałą Nr XXIV/170/2008 r. Rady Miasta Limanowa  z dnia 
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31.10.2008 roku) w celu dostosowania do obowiązujących przepisów, potrzeb i zmianę 

uwarunkowań rozwoju przestrzennego Limanowej. 

Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Limanowa została przyjęta uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr XXIV.176.2016 z dnia 

29.03.2016 roku. 

Zgodnie z w/w oceną ustalenia mpzp miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych 

miasta z wyłączeniem osiedla „Marsa” z 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami są  

w przeważającej części aktualne i nie naruszają ustaleń Studium, jednakże plan będzie wymagał 

częściowej zmiany polegającej na: 

- konieczność wprowadzenia osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

wyznaczonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – tzw. SOPO, 

- wyznaczenia aktualnych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w oparciu  

„Studium” RZGW, 

- wprowadzenia granic obszarów Europejskiej Sieci Natura 2000 „Ostoje Nietoperzy 

Beskidu Wyspowego” i „Łososina”, 

- skorygowania granic Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

- wyznaczenia prawidłowych granic udokumentowanego złoża piaskowca „Łososina 

Górna”. 

Zgodnie z w/w oceną nie wymaga zmiany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej, który został opracowany i uchwalony w 2015 roku. 

Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp wynosi 99%. 

Program opracowywania prac planistycznych: 

1. Zmiany mpzp miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta  

z wyłączeniem osiedla „Marsa” w zakresie nie naruszającym ustaleń Studium. 

2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Limanowa. 

3. Opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

osiedla Marsa. 

4. Zmiana mpzp miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem 

osiedla „Marsa”. 

W 2019 roku uchwałami Rady Miasta Limanowa Nr IV.23.19 z dnia 25.01.19, Nr IV.24.19 

z dnia 25.01.19, Nr XIII.73.19 z dnia 30.08.2019 oraz Nr XVIII.103.19 z dnia 29.11.2019 roku 

zostały zatwierdzone zmiany w obrębie 57 terenów obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa. Większość z nich obejmowała tereny 

osób fizycznych lub firm, sześć zmian nieruchomości Miasta Limanowa w celu przygotowania 

nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową 

natomiast jedna zmiana dotyczyła wyznaczenia łącznika o klasie drogi publicznej pomiędzy 

ulicą Fabryczną i ul. Witosa. 

 

 

C. Program rewitalizacji miasta 

 

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ - Cel strategiczny - Wzrost aktywności 

społecznej i zawodowej mieszkańców 
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Cel operacyjny 1 - Uporządkowanie funkcjonalności przestrzeni publicznej, gospodarczej          

i środowiska. 

Realizowany jest przez: 

Działania i inicjatywy w zakresie: Adaptację obiektów infrastruktury do funkcji społecznych, 

zwiększenie jej estetyki przestrzeni miejskiej oraz podniesienie jakości infrastruktury 

komunalnej. Poprawa dostępności do opieki zdrowotnej. 

 

Cel operacyjny 2 - Podniesienie standardu komunikacyjnego i transportowego w mieście. 

Realizowany jest przez:   

Działania i inicjatywy w zakresie: Reorganizację i poprawę układu komunikacyjnego tworzenie 

wysokiej jakości systemu organizacji transportu i zarzadzania ruchem. Wspieranie inicjatyw  

i lobbing na rzecz budowy infrastruktury umożliwiającej lepszą dostępność do dużych 

aglomeracji Miejskich. 

 

Cel operacyjny 3 - Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych towarzyszących 

procesowi starzenia się społeczeństwa 

Realizowany jest przez:  

Działania i inicjatywy w zakresie: Podniesienie standardu opieki nad osobami starszymi, 

wprowadzanie nowego modelu form i metod tej opieki. Tworzenie infrastruktury i atrakcji 

przestrzennych dla osób starszych 

 

REALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJA MIASTA LIMANOWA 

 

Krótka informacja o programie 

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem wieloletnim. Określa kierunki działań  

w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także 

technicznej w taki sposób, by uzyskać efekt minimalizacji zdiagnozowanych problemów,  

a zarazem doprowadzić do wzmocnienia lokalnych potencjałów. Gminny Program 

Rewitalizacji pozwoli na osiągniecie poprawy standardu życia mieszkańców obszarów 

objętych rewitalizacją w aspekcie środowiskowym, estetycznym, społecznym i gospodarczym 

za pomocą realizacji działań zwiększających potencjał do życia, pracy i rozwoju jak również 

pozwoli na przemianę terenów zdegradowanych w obszarze społecznym, gospodarczym, 

przestrzenno – funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym na tereny wspierające 

mieszkańców w każdym wieku w budowaniu  więzi społecznych, rozwijaniu kwalifikacji 

zawodowych, prowadzeniu zyskownej działalności gospodarczej w zadbanej, bezpiecznej 

i estetycznej przestrzeni publicznej i zdrowym środowisku przyrodniczym. Obszar rewitalizacji 

wyznaczony Uchwałą nr XXXII.235.2016 z 30 sierpnia 2016 roku, na potrzeby Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Limanowa na lata 2016-2020, objął trzy podobszary: 

1. Rynek (jednostka nr 1), 

2. Śródmieście (jednostka nr 2), 

3. Zygmunta Augusta (jednostka nr 6). 

Całkowity obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 129,05 ha (6,90%), zamieszkiwany jest 

przez 4 037 mieszkańców, co stanowi 26,40% ludności. Tym samym obszar ten spełnia kryteria 

wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone w Ustawie z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) i Wytycznych Ministra Rozwoju 

w zakresie rewitalizacji. Cały obszar rewitalizacji jest spójny pod względem przestrzenno-

funkcjonalnym, gdzie różne funkcje wzajemnie się przenikają i dopełniają. Jego 

charakterystyka dokonana została w oparciu o szczegółowe wyniki procedury delimitacji oraz 

na podstawie przeprowadzonych badań terenowych. Powyższe podobszary obszaru 

zdegradowanego zostały wskazane jako obszar rewitalizacji z uwagi na znaczne nasilenie 
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problemów społecznych (są to cztery najbardziej kryzysowe jednostki w sferze społecznej) oraz 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

 

I. Podobszar Rynek 

Podobszar ten jako jednostka urbanistyczna zajmuje powierzchnię 27,19 ha, co stanowi 1,45% 

powierzchni gminy, zamieszkiwany jest przez 994 osób co stanowi 6,50% mieszkańców 

gminy. Na kryzys w sferze społecznej w omawianej jednostce największy wpływ miały 

następujące zjawiska: 

- przestępczość, 

- edukacja 

W sferze technicznej, omawiany obszar został sklasyfikowany jako zdegradowany.  

  

II. Podobszar Śródmieście 

Podobszar ten jako jednostka urbanistyczna zajmuje powierzchnię 77,71 ha, co stanowi 4,16 % 

powierzchni gminy, zamieszkiwany jest przez 1301 osób (8,51% mieszkańców gminy). Na 

kryzys w sferze społecznej w omawianej jednostce największy wpływ miały następujące 

zjawiska: 

- przestępczość,  

- edukacja  

Na omawianym obszarze odnotowano kryzys w sferze środowiskowej na który wskazuje 

występowanie miejsc, gdzie średnie dobowe stężenie pyłu PM10 przekracza wartość 

dopuszczalną 50 µg/m³.  

 

III. Podobszar Zygmunta Augusta 

Podobszar ten jako jednostka urbanistyczna zajmuje powierzchnię 24,15 ha, co stanowi 1,29% 

powierzchni gminy, zamieszkiwany jest przez 1742 osób (11,39% mieszkańców gminy). 

Największy wpływ na wystąpienie kryzysu w sferze społecznej na omawianym obszarze miały 

następujące zjawiska: 

- bezrobocie,  

- ubóstwo, 

- przestępczość,  

- niska aktywność społeczna i obywatelska. 

Obszar ten, podobnie jak dwa wcześniejsze należy do grupy zdegradowanej w zakresie sfery 

środowiskowej. 

 

 

 

Opis zadań: 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

 

Bezpieczeństwo i dostępność ruchu drogowego Miasta Limanowa: 

Most w ciągu ul. Lipowej wraz z odcinkiem drogi ul. Lipowa - planowany do budowy most 

w ciągu ul. Lipowej będzie mostem jednoprzęsłowym bez podpory w korycie potoku 

Starowiejskiego w celu uniknięcia dodatkowego spiętrzenia wód powodziowych. Podstawowe 

dane mostu: 

- rozpiętość teoretyczna mostu:  50,11 m 

- rozpiętość teoretyczna łuku:  45,64 m 

- szerokość całkowita pomostu: 12,20 m 

- szerokość jezdni: 7,00 m 

- szerokość chodników: 2x2,00 m 
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- konstrukcja ustroju nośnego: pojedynczy łuk stalowy z jazdą dołem z podwieszonym 

pomostem o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowym 

Skrzyżowanie Piłsudskiego, Kopernika, Jana Pawła II, Kolejowa - przedsięwzięcie 

obejmuje przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi  

ul. Kopernika i ul. Kolejową w Limanowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej. 

Przebudowane rondo będzie w kształcie jaja – rondo podłużne, obejmujące wszystkie wloty 

ulic: Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika  Kolejowa. 

Skrzyżowanie Kościuszki z Z. Augusta, ruch okrężny - przedsięwzięcie obejmuje 

przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową ul. Z. Augusta. 

Przebudowane rondo będzie w kształcie koła i będzie obejmowało wloty ulic: Piłsudskiego  

i Z. Augusta. W ramach przedsięwzięcia w rejonie skrzyżowania zostanie przebudowana 

kanalizacja opadowa, sieć wodociągowa, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie uliczne. 

Podmiotem realizującym będzie Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad we 

współdziałaniu Powiatu i Miasta. 

Przebudowa mostu w ciągu ul. Jońca - most jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu,  

o szerokości min 5,5 m, długość mostu ok. 40 m, chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m. 

 

 

Zdrowie, rekreacja- zagospodarowanie czasu wolnego: 

Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku  Jabłonieckim wraz  

z kompleksem parku miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury do jej 

udostępnienia – projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w sumie o powierzchni ok. 8 ha, 

zlokalizowanego w południowej części Miasta Limanowa wzdłuż Potoku Jabłonieckiego. 

Zaprojektowany teren ma posiadać przede wszystkim funkcje poznawczo‐ edukacyjno - 

rekreacyjną. Zagospodarowanie różnorodnymi formami roślinności poprawi jakość środowiska 

miejskiego, oraz przyczyni się do rozwoju terenów zielonych w mieście, z którego będą 

korzystać mieszkańcy i turyści. Teren parku oprócz funkcji edukacyjno‐ dydaktycznych będzie 

pełnił zarówno czynną jak i bierną formę rekreacji (tj. aktywność fizyczna, spacery). Celem 

bezpośrednim projektu jest stworzenie zielonej przestrzeni w mieście z układem 

komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami 

małej architektury, ale przede wszystkim odnową istniejącej zieleni i zróżnicowanymi 

nasadzeniami. Projekt o wartości 7 060 944,80 zł realizowany jest przy dofinansowaniu  

w wysokości 3 851 081,31 zł z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin zakończenia to 

styczeń 2021 r. 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Jabłonieckiego - budowa ścieżki rowerowej jako 

pętli wzdłuż pot. Jabłonieckiego jest uzupełnieniem jego zagospodarowania. Długość ścieżki 

pieszo rowerowej nad potokiem Jabłonieckim to około 1,3 km. Szerokość 3, 7 m   z dwoma 

kładkami przekraczającymi potok. Wzdłuż trasy planowane jest usytuowanie wiat 

wypoczynkowych oraz parkingu i stanowisk na rowery.  Budowa ścieżki przyczyni się to do 

możliwości atrakcyjnego i ciekawego spędzania czasu wolnego. Rekreacja na wolnym 

powietrzu zwiększy aktywność fizyczną, a przez to i zdrowie dla znacznej grupy mieszkańców. 

Projekt o wartości 3 496 382,54 zł realizowany przy dofinansowaniu w wysokości 

1 293 500,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu 

Państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Zagospodarowanie terenu Góry Miejskiej i Centrum wypoczynku i sportów 

ekstremalnych - przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja istniejącej 

infrastruktury rekreacyjnej Góry Miejskiej w Limanowej, w celu utworzenia kompleksowego 

produktu turystycznego w postaci Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych. 

Góra Miejska jest miejscem o wielkim potencjale turystycznym, dzięki swoim walorom 

przyrodniczym. Ze względu na ukształtowanie powierzchni Góra jest bardzo atrakcyjnym 
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miejscem  dla amatorów i sportowców rozwijających się dynamicznie dyscyplin: kolarstwa 

grawitacyjnego i akrobacyjnego, biegów ekstremalnych, a także turystów górskich, 

spacerowiczów, pielgrzymów. 

Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych  w Limanowej będzie oferowało bardzo 

różnorodną infrastrukturę w zakresie turystyki aktywnej, całość infrastruktury głównie 

związana będzie z turystyka rowerową tj. trasy rowerowe zjazdowe dla wielu dyscyplin 

kolarstwa górskiego i akrobatycznego, rowerowy park umiejętności, park linowy, miejsca 

biwakowe, zaplecze do organizacji imprez sportowych, trasy jeździeckie i sportowe. 

 

Kultura: 

Przebudowa i rozbudowa budynku Limanowskiego Domu Kultury (LDK) pod 

działalność Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej  -   

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i rozbudowę części składającej się z sali 

widowiskowej wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz foyer z węzłem szatniowo-

kasowym i sanitarnym. W miejscu przewidzianej do rozbiórki parterowej części budynku 

Limanowskiego Domu Kultury, zlokalizowanej pomiędzy bryłą hotelu i bryłą sali 

widowiskowej  zaprojektowano trzykondygnacyjny obiekt. Na pierwszej i drugiej kondygnacji 

przewidziano pomieszczenia biblioteczne i galerię sztuki. Zaprojektowano podział biblioteki 

na oddziały przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej oraz funkcji. Na kondygnacji 

parteru umieszczono wypożyczalnię dla dorosłych z wolnym dostępem do półek, mieszczącą 

około 36 tyś. woluminów oraz stanowisko obsługi dla 2 bibliotekarzy. Obok zaprojektowano 

pomieszczenia kierownika i instruktora biblioteki oraz dział opracowania zbiorów. Na parterze 

zaprojektowano również pomieszczenie galerii i salę konferencyjną na 73 miejsca. Na 

kondygnacji I piętra zaprojektowano oddział dla dzieci z wolnym dostępem do półek, 

mieszczący około 16 tys. woluminów, 20 miejsc dla czytelników oraz stanowisko obsługi dla 

bibliotekarza. Czytelnię główną mieszczącą około 19 tys. woluminów, 30 miejsc dla 

czytelników oraz stanowisko obsługi dla bibliotekarza. Czytelnię multimedialną mieszczącą 18 

stanowisk komputerowych oraz stanowisko obsługi. Na trzeciej kondygnacji zaprojektowano 

pracownie artystyczne oraz kluby zainteresowań. Zadanie realizowane jest przy następującym 

dofinansowaniu: 

a) Część dotycząca LDK – w wysokości 1 999 237,09 zł – ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) oraz z Budżetu Państwa. 

b) Część dotycząca Biblioteki – w wysokości 1 999 947,00 zł - w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 

Wartość całego zadania wyniesie 23 481 822,78 zł, w tym część dotycząca LDK 11 379 066,90 

zł, a część dotycząca Biblioteki 12 102 755,88 zł. Planowany termin zakończenia to czerwiec 

2020 r. 

 

Odbudowa i modernizacja przestrzeni publicznej: 

Przebudowa centrum Miasta dla usprawnienia jego funkcji oraz poprawy estetyki wraz 

z parkingiem dwupoziomowym - Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne 

zagospodarowania terenu w sumie o powierzchni ok. 1,7 ha zlokalizowanego w samym 

centrum Miasta Limanowa.  Celem jest stworzenie harmonijnej przestrzeni miejskiej oraz 

wprowadzenie nowych funkcji jak np. infrastruktura dla cyklistów, skwer do rekreacji 

indywidualnych, przestrzeń zabaw dla dzieci. Otwarcie na nowe technologie tzn. elementy 

audiowizualne przyczyni się do wzrostu atrakcyjności danej przestrzeni. Zaprojektowany teren 

ma poprawić istniejącą komunikacje kołową, pieszą oraz rozwiązać problem z niedostateczną 

ilością miejsc parkingowych poprzez budowę dwupiętrowego parkingi przy Bazylice Parafii 

Rzymsko - Katolickiej. Należy przebudować stare i nieefektywne sieci energetyczne, 

kanalizacyjne, wodociągowe oraz wymienić przyłącza. Planuje się zwiększyć aktywność 
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społecznej i gospodarczej mieszkańców. Planuje się poprawę estetyki rynku poprzez wymianę 

istniejącej nawierzchni, stworzenie miejsc do wypoczynku, zwiększenie ilości zieleni wysokiej 

oraz niskiej, budowę fontanny, uporządkowanie kolorystyki elewacji oraz ujednolicenie 

szyldów reklamowych. Dużą role przywiązuje się do ekologii, gdyż poprzez zagospodarowanie 

przestrzeni różnorodnymi formami roślinności, zmianą pieców węglowych, można poprawić 

nie tylko jakość środowiska miejskiego, ale również przyczynić się wzrostu atrakcyjności 

danego obszaru zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Celem bezpośrednim projektu jest 

stworzenie przestrzeni w mieście z lepszym układem komunikacyjnym, z interesującymi 

rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury, ale przede 

wszystkim odnową istniejącej tkanki miejskiej oraz wprowadzeniem nowej jakości w daną 

przestrzeń. uporządkowanie kolorystyki elewacji oraz ujednolicenie szyldów reklamowych. 

W ramach zadania rewitalizacji zostały poddane trzy obiekty: Park Miejski, Rynek oraz 

parking. Projekt o wartości 27 748 944,46 zł realizowany przy dofinansowaniu w wysokości 

13 668 033,04 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu 

Państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany termin 

zakończenia realizacji to kwiecień 2021 r. 

 

W ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowane są również działania 

informacyjne, szkoleniowe i aktywizacyjne: 

Budowa Domu dziennego pobytu dla seniorów przy ul. Polnej w Limanowej - Budowa 

Domu dziennego pobytu dla seniorów, wiąże się z budową obiektu dla przebywania dziennie 

około 50 osób. Obiekt musi być przystosowany tak do wypoczynku jak i aktywnego spędzania 

czasu. Ponadto muszą być pomieszczenia dla personelu pomocy zdrowotnej, rehabilitacji oraz 

sporządzania i konsumowania posiłków. Planowany budynek to obiekt trzy kondygnacyjny  

o powierzchni  użytkowej około 1500 m2 i kubaturze 3,5 tyś m3. Działka na której planowa jest 

lokalizacja budynku jest okolona pozostałością parku przydworskiego. Przeprowadzka na 

osiedle senioralne oznacza uwolnienie się od nudnych i męczących obowiązków. Tutaj każdy 

jest u siebie i sam o wszystkim decyduje. W pobliżu zawsze są oddani pracownicy, którzy 

pomogą w każdej sytuacji. Mieszkańcy tworzą społeczność, w której wszyscy czują się 

potrzebni, motywując się do aktywności i w której nikt nie czuje się samotny.  

Społeczeństwo w swej demografii ma tendencję do wzrostu liczebności ludzi wieku 

podeszłego, powstaje więc problem opieki nad nim jak i zabezpieczenia czasu wolnego. 

 

Zadania realizowane: 

1. Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz 

z kompleksem parku miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury do jej 

udostępnienia. 

2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Jabłonieckiego. 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Limanowskiego Domu Kultury (LDK) pod działalność 

Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej. 

4. Przebudowa centrum Miasta dla usprawnienia jego funkcji oraz poprawy estetyki wraz 

z parkingiem dwupoziomowym. 

 

 

Zakres wykonanych zadań: 

1. Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku  Jabłonieckim wraz 

z kompleksem parku miejskiego w Limanowej  oraz budowa infrastruktury do jej 

udostępnienia – zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach 

projektu „Rewitalizacja Miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej na cele społeczne”. Zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Obecnie trwają prace projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu 
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pozwolenia na terenie parku miejskiego będą wykonywane roboty budowlane. Termin 

zakończenia projektu to styczeń 2021r. 

2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Jabłonieckiego - zadanie realizowane przy 

udziale środków z Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozbudowa szlaków 

wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, 

Słopnice Kamienica i Mieście Limanowa wraz z połączeniem z trasą główną VeloDunajec” 

”. Liderem projektu jest Powiat Limanowski, a gminy uczestniczące w projekcie – 

partnerami.  Zadanie Miasta Limanowa realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Obecnie trwają prace projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu 

pozwolenia, wzdłuż potoku Jabłonieckiego w parku miejskim będą wykonywane roboty 

budowlane związane z wykonywaniem ścieżki rowerowej. Termin zakończenia zadania 

to luty 2021 r. 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Limanowskiego Domu Kultury (LDK) pod 

działalność Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej - 

zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach projektu 

„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu 

Kultury z salą widowiskową” oraz ze środków z budżetu państwa w zakresie dotyczącym 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Zadanie realizowane jest od 2018 r.  a zakończenie planowane w czerwcu 2020 r. 

4. Przebudowa centrum Miasta dla usprawnienia jego funkcji oraz poprawy estetyki 

wraz z parkingiem dwupoziomowym  – zadanie realizowane przy udziale środków z Unii 

Europejskiej w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Limanowa poprzez 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”. Zadanie realizowane w 

formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają prace projektowe w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia  będą wykonywane roboty budowlane na 

placu przy ul. Łazarskiego. Termin zakończenia projektu to kwiecień 2021 r. 

 

 

D. Program ochrony zabytków 
 

Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji 

publicznej działań mających na celu: 

5. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

6. zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 

7. udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 

8. przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, 

9. kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 

10. uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska. 

 

Gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Miasto Limanowa nie ma jeszcze na dzień dzisiejszy przyjętego odrębnego programu ochrony 

zabytków. Zabytki nie są pozostawione jednak same sobie. 

Ochrona zabytków jest uwzględniona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta Limanowa oraz w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. W szczególności te dokumenty uwzględniają ochronę: 

1. zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, 

2. innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 
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Podjęto też kroki zmierzające do określenia i doprecyzowania rejestru gminnej ewidencji 

zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 

2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza Miasta w porozumieniu  

z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

Powołano specjalny  zespół do opracowania gminnej ewidencji. 

Celem zespołu była weryfikacja zabytków typowanych z terenu miasta Limanowa do ujęcie  

w gminnej ewidencji zabytków w oparciu o następujące kryteria: 

 

Czytelność formy architektonicznej 

Walory estetyczne, wyjątkowość, występowanie na danym terenie 

Wartość edukacyjna 

Stan techniczny 

Wartość użytkowa 

Wartość historyczna 

 

Zespół zaproponował do Gminnej Ewidencji Zabytków około 60 obiektów spełniających 

powyższe założenia. 

Pomimo iż Miasto Limanowa nie ma jeszcze przyjętego programu ochrony zabytków to 

aktywnie wspiera renowację zabytków wpisanych do rejestru  zabytków zlokalizowanych na 

terenie miasta. 

Miasto Limanowa w 2019 r uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 000 zł z budżetu 

województwa małopolskiego na renowację kapliczki z figurą Matki Bożej Siedmiu Boleści w 

Limanowej -Sowlinach. Kapliczka posiadała ubytki, liczne pęknięcia, zacieki oraz naleciałości 

w postaci mchu. Zakończona renowacja wykonana w roku bieżącym przywróciła jej stan 

pierwotny. Prace wykonywała firma konserwatora dzieł sztuki, na podstawie programu prac 

konserwatorskich uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Całkowita 

wartość zrealizowanych prac 10 617 zł. 

W roku 2019 Miasto Limanowa przyznało 50 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. 

Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej zgodnie z umową WP/25/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 

roku, której przedmiotem było dofinansowanie realizacji zadania pn. konserwacja ołtarza Matki 

Boskiej Różańcowej , oraz 20.000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych 

w Łososinie Górnej zgodnie z umową WP/26/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku, w celu 

dofinansowania realizacji zadania pn. konserwacji nawarstwień malarskich na ścianach 

prezbiterium i nawy kościoła. 

 

E. Infrastruktura komunalna 
 

Zrównoważony publiczny transport zbiorowy  

 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej "planem 

transportowym", w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej, opracowuje: 

1) gmina: 
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a) licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 

mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym 

obszarze; 

 

Z uwagi na w/w uwarunkowania ustawowe Miasto Limanowa nie ma obowiązku 

opracowania takiego planu, jednak podjęło pewne zadania mające na celu poprawę 

publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta realizując projekt pn.: 

„Niskoemisyjny Miejski Transport” 

 

Jest to projekt inwestycyjny. 

 

1. Przedmiotem inwestycji jest budynek dworca w Limanowej przy ul. Targowej. 

2. Przedmiotem inwestycji jest plac manewrowy węzła przesiadkowego (przed budynkiem 

dworca). Szerokość drogi manewrowej 6,00 - 6,50 m, jezdnia o nawierzchni z betonu 

asfaltowego. Plac dworca o nawierzchni z płyt granitowych. Jezdnia ograniczona ściekiem 

z kostki granitowej oraz krawężnikiem granitowym. Na placu montaż stalowych ławek 

oraz wiata przystankowa o konstrukcji stalowej. 

3. Przedmiotem inwestycji jest dostawa Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), Organizacja 

i zarządzanie ruchem, Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz w wyposażeniem - 28 

szt., Dostawa i montaż wyposażenia dla 3 parkingów "Park&Ride" dla 100 miejsc 

parkingowych łącznie, dostawa ekologicznych autobusów - 5 szt. wraz z wyposażeniem, 

wyposażenie stanowisk operatorów, wyniesionego stanowiska operatorskiego i zajezdni, 

system biletu elektronicznego, infrastruktura IT, dostawa systemu monitoringu wizyjnego, 

wyposażenie parkingów. 

 

W roku 2018 wykonany został plac manewrowy węzła przesiadkowego przy ul. Targowej, 

zamontowane zostało oświetlenie. 

Parametry placu manewrowego: 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

a/ Jezdnia drogi manewrowej z betonu asfaltowego ok. 1600 m2, 

b/ Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych -ok. 1400 m2, 

c/ Nawierzchnia zjazdów z płyt granitowych- ok. 50 m2, 

d/ Nawierzchnia wyspy kanalizującej z kostki granitowej - ok. 70 m2, 

e/ Nawierzchnia zatoki autobusowej z płyt granitowych - ok. 500 m2, 

f/ Nawierzchnia zjazdów z tłucznia- ok. 80 m2, 

Plac dworca o nawierzchni z płyt granitowych. Jezdnia ograniczona ściekiem z kostki 

granitowej oraz krawężnikiem granitowym. Na placu dworca zaprojektowano montaż 

stalowych ławek oraz wiatę przystankową o konstrukcji stalowej. 

 

W roku 2019 na plac manewrowy wjechały pierwsze busy i pojawili się pierwsi pasażerowie. 

Udostępniono manewrowy plac dla 19 Przewoźników, którzy realizowali łącznie około 40 linii 

komunikacyjnych. 

 

Pozostałe elementy projektu są w realizacji. 

 

Pozostałe działania dotyczące transportu zbiorowego wykonywane przez Miasto 

Limanowa: 
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Miasto Limanowa zarządza również 44 przystankami komunikacji zbiorowej zlokalizowanymi 

na terenie miasta przy drogach miejskich i przy drodze krajowej nr 28 przebiegającej przez 

miasto Limanowa .Większość przystanków wyposażone jest w wiaty przystankowe. Służby 

miejskie dbają o utrzymanie: wiat przystankowych w odpowiednim stanie technicznym  

i porządku w obrębie przystanków. 

Burmistrz Miasta wydaje również uzgodnienia i zgody na korzystanie z przystanków którymi 

zarządza dla 19 przewoźników realizujących linie komunikacyjne na terenie powiatu 

limanowskiego i województwa małopolskiego łączących sąsiadujące gminy z miastem 

Limanowa – siedzibą powiatu, oraz ze stolicą województwa. Przez Miasto Limanowa przebiega 

około 40 linii komunikacyjnych realizowanych przez tych przewoźników. W tym zakresie 

Urząd Miasta współpracuje ze Starostwem Powiatowym, oraz Urzędem Marszałkowskim. 

 

 

F. Ład, porządek i gospodarka odpadami 
 

Bieżące utrzymanie miasta obejmuje działania z zakresu utrzymania zieleni, porządku  

i czystości terenów miejskich, oraz bieżące remonty i prace konserwacyjne wykonywane 

przy drogach miejskich w tym również bieżące naprawy i usuwanie awarii na sieci 

oświetlenia ulicznego. 

Realizowano następujące działania związane z bieżącym utrzymaniem Miasta: 

- Utrzymanie placu targowego Mój Rynek z parkingiem podziemnym dwupoziomowym na 

około 70 miejsc. Zapewniono pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania obiektu  

i obsługę. 

- Zapewniono funkcjonowanie cmentarza komunalnego i jego bieżące utrzymanie.  

Na cmentarzu pochowanych jest około 4000 osób. Stara część cmentarza jest 

wykorzystana w 100 % .W roku 2018 oddano do użytku nową część cmentarza .W niej 

można zlokalizować 580 nowych mogił dla około 1000 osób zmarłych. W roku 2019 

rozpoczęto pochówki – została zajęta 1 kwatera przeznaczona pod groby ziemne  

i udostępniono do pochówków kilka grobowców. 

- Zapewniono bieżące utrzymanie stadionu KS Płomień i KS Limanovia. Ponadto służby 

miejskie utrzymują boisko zlokalizowane przy ul. Kusocińskiego poniżej szpitala 

powiatowego. 

- Rozbudowana została część rekreacyjna miasta . Obecnie funkcjonuje na terenie miasta 12 

placów zabaw i 8 siłowni plenerowych . W roku 2019 powstał nowy plac zabaw przy 

miasteczku rowerowym, oraz nieduży plac przy ul. M. Konopnickiej, na placu 

przyszkolnym. Należało zapewnić funkcjonowanie Miasteczka rowerowego wraz  

z wypożyczalną gokartów. Mamy do dyspozycji 30 pojazdów z których często korzystają 

grupy dzieci i młodzieży. Powodzeniem cieszy się też funkcjonujący skate - park. 

- Stałych zabiegów konserwacyjno-remontowych wymagała infrastruktura zlokalizowana 

przy krzyżu na Miejskiej Górze. 

- Realizowano zadania związane z usuwaniem awarii oświetlenia ulicznego stanowiącego 

własność Miasta Limanowa Wykonywano naprawy elementów lub ich wymiany na nowe. 

450 lamp jest własnością miasta .Jest to oświetlenie nowe w dobrym stanie technicznym, 

wymaga jedynie bieżących nakładów na konserwację. Ponadto na terenie miasta są jeszcze 

1 154 latarnie, które są własnością Spółki TAURON. Należy zaznaczyć że w tej ilości 

około 238 latarni zostało już wymienione i zmodernizowane przez Miasto, lub innych 

zarządców drogi (GDDKiA) w trakcie prowadzonych modernizacji dróg i przejęte na 

powrót przez Spółkę TAURON. To oświetlenie jest w dobrym stanie technicznym, 

natomiast pozostałe elementy oświetlenia stanowiące własność Spółki Tauron jest już 

wyeksploatowane i wymaga pilnej modernizacji. W roku 2019 zrealizowano rozbudowę 
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oświetlenia przy ul Gajowej –zainstalowano 3 nowe lampy. Miasto Limanowa podjęło  

w roku 2019 staranie o przejecie części oświetlenia drogowego od Spółki Tauron, jednak 

nie uzgodniono do końca wszystkich warunków między stronami w tej sprawie. 

 

Wykonano również prace związane z demontażem i montażem oświetlenia świątecznego na 

ulicach miasta na słupach oświetlenia ulicznego, budynkach miejskich. W roku 2019 

zamontowano 275 elementów świątecznych na latarniach, elementy przestrzenne 

zlokalizowane na rondzie ul. Targowej i przy budynku żłobka. Z uwagi na trwające prace 

rewitalizacyjne w rynku, nie montowano dekoracji w samym centrum miasta. 

 

Sfinansowane zostały działania obejmujące gospodarkę odpadami : 

- Zapewniono bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Słopnicach, 

oraz pokryto koszty dzierżawy terenu pod to składowisko. 

- Zapewniono funkcjonowanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych prowadzonego przez MZGKiM Sp z o.o. 

- Zorganizowano odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu miasta odebranych  

z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców. 

 

Miasto Limanowa - objęło wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi , oraz  zorganizowało odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy . 

 

Usługę realizował Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  

z Limanowej, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) – usługa realizowana w ramach 

własnego przedsiębiorstwa (in house).  

 

Spółka, mogła wykonać jedynie odbiór odpadów z nieruchomości na terenie Limanowej  

i przygotować odpady do transportu z miasta, dlatego na transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa przeprowadziła przetarg nieograniczony. 

Zanik konkurencji na rynku zamówień publicznych na zagospodarowanie odpadów 

komunalnych oraz nagły i drastyczny wzrost cen dyktowanych przez regionalne instalacje 

przetwarzania odpadów komunalnych, spowodował załamanie  systemu finansowania 

gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Limanowa na rok 2019. 

Na przetargu złożona została tylko jedna oferta, przez Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o. o. w Myślenicach.  

W roku 2018 zagospodarowano 3.713,92 Mg odpadów, co przy szacowanej do 

przetargu na zagospodarowanie odpadów ilości 2.900 Mg i zastosowanej w umowie cenie 

ryczałtowej, okazało się dla miasta  korzystne. Koszt jednostkowy zagospodarowania 1 Mg 

odpadów wyniósł: 

• Odbiór z nieruchomości (MZGKiM) – 140,67 zł/Mg 

• Transport i zagospodarowanie (ZUO Myślenice) – 195,31 zł/Mg 

Oferta na 2019 r. znacznie różniła się od tej na lata 2017-2018, dlatego zawarto umowę 

tylko na I kwartał 2019 r. na kwotę ryczałtową brutto: 592.920 zł.  
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W I kwartale 2019 r. zagospodarowano z miasta Limanowa 891,07 Mg odpadów, przy 

szacowanej do przetargu ilości odpadów na 900 Mg. Koszt jednostkowy zagospodarowania  

1 Mg odpadów wyniósł odpowiednio: 

• Odbiór z nieruchomości (MZGKiM) – 185,64 zł/Mg, tj. wzrost o 32% do roku 2018 

• Transport i zagospodarowanie (ZUO Myślenice) – 479,96 zł/Mg, tj. wzrost o 146% do 

roku 2018. 

Rezultat kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego przez  Spółkę MZGKiM, na transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu miasta Limanowa w okresie pozostałych trzech kwartałów roku 2019, 

potwierdził zanik konkurencji między potencjalnymi wykonawcami jak również wykazał 

utrzymywanie się wysokich cen świadczenia usługi zagospodarowania odpadów w instalacjach 

RIPOK. Na przetarg – tak jak w poprzednim przetargu - wpłynęła tylko jedna oferta Zakładu 

Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z Myślenic. Oferowana cena ryczałtowa w przeliczeniu na 

miesięczną ratę była wyższa o 18.792 zł.  W I kwartale 2019 r. miesięczny koszt transportu 

i zagospodarowania odpadów wynosił 142.560 zł/mc a na okres kolejnych trzech kwartałów 

oferowana cena to 161.352 zł/mc., wyższa o 13%. 

Przedłożona przez Spółkę MZGKiM łączna oferta na wykonanie kompleksowej usługi 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, przekraczała plan wydatków w budżecie 

miasta na ten cel, dlatego zawarto umowę tylko na II i III kwartał, na kwotę ryczałtową brutto 

1.430.100 zł. 

W okresie realizacji umowy z terenu miasta wywieziono 2.029,96 Mg odpadów (przy 

szacowanej 2.086,67 Mg), koszt jednostkowy zagospodarowania 1 Mg odpadów wyniósł: 

• Odbiór z nieruchomości (MZGKiM) – 341,38 zł/Mg, wzrost o 143% do roku 2018  

i o 84% do I kwartału 2019 r. 

• Transport i zagospodarowanie (ZUO Myślenice) – 476,91 zł/Mg, wzrost o 144% do 

roku 2018 i constans (-0,6%) do I kwartału 2019 r. 

W związku z wejściem w życie w dniu 6.09.2019 r. zmiany [1], która wprowadza w art. 

6f przez dodanie ust. 3 i 4 zasadę że, podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

ma stanowić stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów, Spółka MZGKiM na 

IV kwartał 2019 r. złożyła ofertę ceny jednostkowej za transport i zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów komunalnych, w oparciu o wynik przetargu, który przeprowadzony był wcześniej na 

II, III i IV kwartał 2019 r., dokonując przeliczenia ofertowej ceny ryczałtowej przez 

szacunkową ilości odpadów, określoną w SIWZ, przypadającą na jeden kwartał. Umowę 

zawarto, ustalając stawkę wynagrodzenia brutto 685,32 zł/Mg odebranych  

i zagospodarowanych odpadów komunalnych.  

Powyższą cenę jednostkową rozliczeniową tworzyły koszty jednostkowe: 

• Odbiór z nieruchomości (MZGKiM) – 221,46 zł/Mg, wzrost o 57% do roku 2018, 

• Transport i zagospodarowanie (ZUO Myślenice) – 463,86 zł/Mg, wzrost o 137% do 

roku 2018. 

W IV kwartale 2019 r. odebrano i zagospodarowano z terenu miasta Limanowa 974,86 

Mg odpadów komunalnych za kwotę 668.095,74 zł. Łącznie w roku 2019 w ramach gminnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkałych 

zagospodarowano 3.895,89 Mg, tj. o 5% więcej niż w roku 2018 (3.713,93 Mg). 

 

Struktura zagospodarowanych odpadów przedstawia się następująco:  
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Kod Nazwa frakcji Masa [Mg] Udział [%] 

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 343,89 8,8 

15 01 06 A jw. ale bez szkła 1,56 0,4 

15 01 07 opakowania ze szkła 73,60 1,8 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 193,24 4,9 

20 03 01 zmieszane odpady komunalne 3 150,58 80,7 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  133,02 3,4 

Ogółem: 3 895,89 100,0 

  

Obowiązującą w roku 2019 metodą ustalenia opłaty był przewidziany w [1] (art. 6j ust. 1 pkt 

1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Rada 

Miasta Limanowa kwestie związane z ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uregulowała stosownymi uchwałami . 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły odpowiednio: 

W  okresie od 1.01. do 31.01. 2019 - 

• zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 7 zł/os/m-c, 

• zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny: 12 zł/os/m-c.  

W okresie od 1. 02 do 31.12. 2019 -  

• zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 13 zł/os/m-c, 

• zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny: 26 zł/os/m-c.  

  

 Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości, Rada Miasta Limanowa określiła szczegółowo w uchwale , i tak ustalono że od 

właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość wytworzonych odpadów komunalnych,  

a w 2019 r. były one odbierane z następującą częstotliwością:  

• odpady zmieszane i bioodpady z terenu o zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż 

raz na miesiąc, za wyjątkiem okresu od kwietnia do października, kiedy odbiór miał 

miejsce nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

• odpady jak wyżej ale z terenów o zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na tydzień, 

• odpady zebrane selektywnie nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

• opady wielkogabarytowe nie rzadziej niż jeden raz na pół roku. 

 

 W roku 2019 na terenie miasta Limanowa działał (nieprzerwanie od 2013 r.) Gminny 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [GPSZOK] zlokalizowany na terenie 

oczyszczalni ścieków przy ul. Moczarki. GPSZOK czynny jest przez 5 dni w tygodniu, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400. Zarządcą jest Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Limanowej. GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie od 

mieszkańców miasta posegregowane odpady: 

• przeterminowane leki, 
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• zużyte baterie i akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

• chemikalia  

• odpady wielkogabarytowe, 

• meble, 

• gruz budowlany, 

• materiały rozbiórkowe, 

• zużyte opony,  

• odpady zielone,   

• odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

Po wejściu w życie w dniu 6.09.2019 r. zmiany [1], katalog odpadów komunalnych 

przyjmowanych przez GPSZOK został rozszerzony o odpady: 

• niebezpieczne 

• niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

• tekstylia, odzież. 

 

 

 W 2019 r. w GPSZOK zgromadzono 17,954 ton odpadów komunalnych, o 4 % więcej 

niż w do 2018 r. 

  

Szczegółowa specyfikacja zebranych odpadów przez GPSZOK w 2019 r. 

Kod odpadu  Rodzaj odpadu  
Masa odpadów  

[Mg]  

16 01 03 Zużyte opony 0,405 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i 

remontów 
1,000 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
0,000 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

1,200 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 0,000 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 0,000 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,002 

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

0,000 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,074 

20 01 34 Baterie i akumulatory  0,067 
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20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

zawierające niebezpieczne składniki 
1,461 

20 02 01 

20 03 07 

Odpady ulegające biodegradacji 

Odpady wielkogabarytowe 

3,710 

10,035 

 

 

 Na dzień 31.12.2019 r. w Urzędzie Miasta Limanowa było zarejestrowanych 3261 

bieżących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego: 

30084 od właścicieli nieruchomości i 177 od zarządców nieruchomości wspólnych.  

 Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Limanowa, według złożonych 

przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyniosła - 12 459 osób z tego : 

• selektywnym sposobem zbierania odpadów objętych było               - 10 836 osób 

• zmieszanym sposobem zbierania odpadów objętych było                - 1 623 osoby 

 Liczba mieszkańców zameldowanych na  stałe na terenie miasta Limanowa, na dzień 

31.12.2019 r. według rejestru mieszkańców wyniosła                       - 15.121 osób 

 W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy liczbą zamieszkałych, a liczbą  osób 

zameldowanych na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja, właściciel  

nieruchomości  zamieszcza w deklaracji informacje o przyczynie rozbieżności dołączając 

stosowne udokumentowanie. Najczęściej wymienianymi przyczynami są:  

• praca za granicą bez zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, 

• praca i nauka (studia) w innej miejscowości bez zameldowania czasowego. 

 

Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu: 

 

▪ koszt odbioru i zagospodarowania odpadów  –      2 691 115,74 zł 

▪ koszt obsługi administracyjnej   –   79 428,13 zł 

▪ koszt funkcjonowania PSZOK   –   16 800,00 zł 

▪ inne (ulotki informacyjne)    –     1 377,60 zł 

__________________________________________________________________________ 

       Razem:          2 788 721,47 zł 

 

 3. Bilans funkcjonowania systemu na dzień 31.12.2019 r.: 

 

• Dochody otrzymane  - 2 119 780,51 zł 

• Wydatki wykonane  - 2 788 721,47 zł 

  

 ____________________________________________________________________ 

    Wynik bilansu (ujemny):  -  668 940,96 zł 

 

Z uwagi na to że budżet miasta na 2019 nie pokrywał w całości przewidywanych 

wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami, w umowie określono limity ilości 

odpadów i kwoty wydatków z budżetu miasta na rok 2019 oraz ilości odpadów i wysokość 
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wydatków które rozliczone zostaną w ramach budżetu na rok 2020. Przedstawiały się one 

następująco: 

a) na 2019 r. - 354.415,00 zł, tj. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w ilości do 517,152 Mg. 

b) na 2020 r. – 360.635,00 zł, tj. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w ilości do 526,228 Mg. 

 

Ostatecznie w I kwartale 2020 r. zapłacono 431 165,25 zł należności za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj. 233 517,58 zł. należności za listopad 2019 r. 

i 197 647,67 zł należności za grudzień 2019 r.  

 

W roku 2019 w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamontowano 

wagę towarową oraz pomieszczenie kontenerowe do jej obsługi. Doposażono plac 

magazynowy w kamerę i rejestrator, wymagany przez [12]. Na terenie miasta zakupiono  

i zamontowano 3 wiaty na odpady dla budynków wielomieszkaniowych przy ul. Czecha, 

Fabrycznej i Krakowskiej oraz wykonano podłoże pod wiatę na osiedlu przy ul. Z. Augusta. 

 

 

 

Zapewniono czystość i porządek na terenie miasta poprzez: 

Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego, utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. 

W ramach działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta wykonywane są 

codziennie prace porządkowe przez pracowników grupy gospodarczej, zbierane śmieci do 

kontenerów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. MZGKiM Sp. z o.o. dokonuje dwa 

razy w tygodniu objazd ulic i opróżnia kosze uliczne. W razie potrzeby ulice są sprzątane 

sprzętem mechanicznym będącym na wyposażeniu spółki. 

 

W okresie 2019 r zadania bieżące z zakresu utrzymania zieleni i porządku na terenie miasta 

były realizowane przez grupę pracowników gospodarczych zatrudnianą bezpośrednio przez 

Urząd Miasta. Zatrudnieni pracownicy w tej grupie, to bezrobotni kierowani przez Powiatowy 

Urząd Pracy do prac interwencyjnych w ramach różnych programów aktywizacji bezrobotnych. 

W sezonie letnim i wiosennym gdy jest najwięcej prac grupa liczyła 12 osób. Na wyposażeniu 

posiada samochód dostawczy, oraz sprzęt mechaniczny służący do utrzymania terenów 

(kosiarki, piły nożyce dmuchawy itp.). Do zadań tej grupy należy również utrzymanie czystości 

na stadionie KS Limanovia, oraz sztucznej murawy boiska. W ciągu roku z tej grupy utworzona 

została nowa jednostka budżetowa o nazwie Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów, która 

w dalszej części zaczęła przejmować realizację tych zadań. 

W okresie wiosennym corocznie obsadzany był limanowski rynek licznymi kwiatami, 

obsadzane jest również około 90 donic kwiatowych oraz skwery przy pomnikach i w parku.  

W roku 2019 z uwagi na rewitalizację Rynku nasadzenia zostały wykonywane z pominięcie 

centrum miasta w ograniczonym zakresie. 

Należy również zaznaczyć iż w ciągu każdego roku dosadza się około 100 nowych drzew. 
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Bieżące utrzymanie dróg to między innymi: 

 

- Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimy tzw. akcja zimowa realizowana corocznie 

przez MZGKiM Sp. z o.o. Średni roczny koszt akcji zimowej prowadzonej na terenie 

miasta zamyka się w kwocie 760 tys. zł 

- Bieżące naprawy dróg po okresie zimowym obejmuje: usuwanie przełomów, głębokich 

ubytków w nawierzchni. Wykonywane są corocznie emulsją asfaltową i grysami przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu tzw. remontera, przez firmę wybraną w wyniku przetargu. 

Ponadto utrzymywane jest oznakowanie pionowe dróg, drożność rowów, przepustów, 

kanalizacji opadowej. 

Roczne koszty tych prac to kwota około 600 tys. zł 

- Realizowano porozumienie z Województwem Małopolskim  w sprawie przekazania zadań 

z zakresu utrzymania DW 965 na terenie Miasta Limanowa na cztery sezony utrzymania. 

W okresie zimowym prowadzano odśnieżanie jezdni i chodników ze zwalczaniem 

śliskości , a w okresie letnim sprzątanie ulic i utrzymanie przyległej zieleni. 

- Corocznie realizowane są zadania wskazane przez Zarządy Osiedli , których na terenie 

miasta jest 8 . Zarządy mają corocznie do dyspozycji łącznie kwotę 160 tys. zł. Jest to w 

zasadzie „budżet obywatelski” – środki dysponowane są na zadania ważne z punktu 

widzenia mieszkańców osiedla, wybrane przez nich na zebraniach osiedlowych. Każde 

osiedle realizuje wybrane przez siebie zadania na łączną kwotę 20 tys. zł. Często te kwoty 

są większe, gdyż niektóre wnioski mieszkańców wskazane przez Zarząd Osiedla do 

realizacji wymagające większych nakładów finansowych, są wspomagane z wydatków 

bieżących budżetu miasta. I tak w roku 2019 zakupiono materiały do remontów odcinków 

dróg wskazanych przez Zarządy Osiedli (kliniec, korytka, przepusty drogowe, płyty 

ażurowe). Wykonano zadania remontowe wskazane do realizacji przez Zarządy Osiedla nr 

1 do 8 między innymi: ułożono korytka ściekowe i krawężnik przy ul. Paderewskiego, 

korytka przy ul. Darniowej, Jabłonieckiej, przygotowano miejsca postojowe przy bloku 

Piłsudskiego 47, wykonano remonty pobocza, nawierzchni i odwodnienia odcinków dróg, 

w miejscach gdzie wystąpiły zniszczenia. 

 

 

G. Program gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 

 

Miasto ma przyjęty uchwałą Program Gospodarki Niskoemisyjnej (uchwała LVIII.382.2017 

 z dnia 2017-02-08). 

Długoterminowa strategia Miasta Limanowa do 2020 r. z uwzględnieniem strategii do roku 

2023 obejmuje działania polegające na: 

• termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

• termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego, 

• zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Limanowa, 

• ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 

• modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Limanowa, 

• zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu, 

• działania edukacyjne. 

W ramach realizacji założeń PGN i Programu Ochrony Powietrza w roku 2019 sfinalizowano 

i zrealizowano min następujące PROGRAMY: 
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• Zakończono projekt „Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji 

Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni”. 

Wybudowana instalacja fotowoltaiczna ma moc  ok. 120 kWp. 

• Zrealizowano zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie 

Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę”. W ramach 

projektu wymieniono 95 urządzeń grzewczych. Dofinansowanie projektu z funduszów 

Unii Europejskiej wyniosło 1 259 840,23 zł a wkład własny gminy 20 727,15 zł. Redukcja 

emisji dwutlenku węgla wyniosła  66,29 % a redukcja pyłu PM10-  99,78 % i PM2,5 – 

99,48 %. 

• Trwa realizacja programu „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu 

Miasta Limanowa- w grudniu 2019 złożono II wniosek na kwotę 17542,66 zł - odebrano 

63,4 ton azbestu. 

• Realizacja programu LIFE: 

Miasto Limanowa uczestniczy w realizacji projektu LIFE od końca 2016 roku. Corocznie 

realizowane są liczne wydarzenia i działania związane z wdrażaniem Programu Ochrony 

Powietrza w Małopolsce. 

W roku 2019 miała miejsce realizacja nowych zadań. Jednym z nich było rozpoczęcie  

w czerwcu kontroli palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania 

uchwały antysmogowej. Dzięki wsparciu projektu, Miasto podpisało umowę  

z akredytowanym laboratorium i mogło korzystać z ekspertyz – pobranych podczas 

kontroli – próbek popiołów. Pracownicy Straży Miejskiej i Ekodoradca,  przeszkoleni 

i wyposażeni w odpowiedni sprzęt. 

Miasto umożliwiło sfinansowanie innych ważnych wydatków na rzecz poprawy powietrza 

np. zakup kamery termowizyjnej czy wilgotnościomierza. 3 czerwca 2019 r. 

zainstalowano sieć sensorów mierzących jakość powietrza w mieście, która liczy 10 

czujników. Zlokalizowane są one głównie na obiektach użyteczności publicznej, w tym w 

szkołach. Dzięki czemu mieszkańcy mogą codziennie sprawdzać wyniki pomiarów na 

stronach internetowych, czy też aplikacjach. 

Podsumowując liczne działania w roku 2019, można wymienić: 

- 93 kontrole kotłowni - w tym 20 pobranych prób popiołów z palenisk w celu 

potwierdzenia spalania odpadów, 

- 11 wykonanych termowizji, 

- ponad 1500 zinwentaryzowanych budynków pod kątem stosowanego ogrzewania, 

- ponad 20 wizyt w gospodarstwach dotkniętych ubóstwem energetycznym i wsparcie 

zestawami energooszczędnymi (żarówki energooszczędne ,czujniki czadu, maty 

zagrzejnikowe, perlatory) 

- To również liczne warsztaty, spotkania i konkursy w szkołach, a także spotkania  

z mieszkańcami czy lokalnymi liderami, spotkania informacyjne dla mieszkańców  

o możliwościach pozyskania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych ,instalacje OZE 

i termomodernizacje budynków przy udziale ekspertów; spektakle tematyczne i inne 

wydarzenia plenerowe (happeningi, pikniki, sprzątanie terenów zielonych) 

Łącznie ok. 38 wydarzeń w roku przy udziale niemalże 3 tys. osób. (min: 24 kwietnia 

2019 r. - porządkowanie terenów zieleni miejskiej i happeningi ulicami miasta w 

ramach obchodów Dni Ziemi; 01 czerwca 2019 - ekopiknik rodzinny przy Przedszkolu 

Miejskim nr 1; lipiec - punkt informacyjny ekodoradcy podczas corocznych obchodów 

„Dni Limanowej” przy udziale ekspertów z dziedziny OZE lub ekspertów technik 

grzewczych) 

− Przygotowano i rozdystrybuowano ok. 5000 broszur i innych materiałów 

informacyjnych  z zakresu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej. 
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− Ekodoradca udzielił łącznie ponad 1200 porad odnośnie obowiązującej uchwały 

antysmogowej i informacji na temat dostępnych dotacji na prace termomodernizacyjne.  

− W mediach pojawiło się ponad 200 artykułów, spotów i postów tematycznych.  

INNE DZIAŁANIA  

− Przeprowadzono 93 kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej, 

− Zlikwidowano 73 kotły na paliwo stałe ( na podstawie zebranych ankiet), 

− Zinwentaryzowano 69% adresów w bazie ogrzewania budynków tj. ponad 1500 

adresów w tym w roku 2019 wprowadzono 1152 nowe dane; 

− Wydatki własne gminy na działania związane z ochroną powietrza w stosunku do 

dochodów własnych gminy wyniosły 0,22% przy dochodach gminy w wysokości 36 

728 954,22 zł (bez subwencji i dotacji ). 

− Z danych pozyskanych z Polskiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie - przyrost sieci 

gazowej wyniósł 5,56 km do której podłączono 126 budynków, 

− Na podstawie danych dostępnych z Tauronu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska (program Czyste Powietrze) wiadomo, że w roku 2019 podłączono 71 

instalacji fotowoltaicznych. 

− Natomiast w ramach Programu Czyste powietrze podpisało umowy na 

termomodernizacje 5 budynków o łącznej kwocie 167 593,09 zł. 

• EKO MEDIA: 

− www.miasto.limanowa.pl zakładka Czyste Powietrze, 

− FB "Limanowa w zdrowej atmosferze" - komunikaty o jakości powietrza  

i przekroczeniach norm; a także apele o stosowanie lepszej jakości paliw  

o obowiązującej ustawie antysmogowej, aktualności z zakresu ochrony powietrza (167 

postów) 

− Uruchomiono formularz ekointerwencji - to możliwość zgłaszania przez mieszkańców 

przypadków podejrzenia spalania odpadów. 

− Zrealizowano liczne spoty radiowe w radio RDN o charakterze informacyjnym bądź 

komunikaty i apele do mieszkańców (46 emisji) i 7 artykułów w prasie lokalnej 

 i informatorze miejskim. 

• SZKOLENIA - Pracownicy urzędu na bieżąco korzystają ze szkoleń i uczęszczają w 

konferencjach tematycznych z dziedziny obniżenia niskiej emisji, oszczędności zasobów 

naturalnych a także poprawy efektywności energetycznej budynków w tym szkolenie 

Strażników Miejskich i Ekodoradcy z kontroli palenisk. 

• WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI: 

− 29.07.2019 r. Miasto podpisało porozumienie na realizacje programu Czyste 

Powietrze z WFOŚiGW w Krakowie, 

− 25.03.2019 r. Umowa z akredytowanym laboratorium IPCHW (Instytutem 

Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu) na wykonanie ekspertyzy wraz  

z jednoznacznym stwierdzeniem, czy doszło do termicznego przekształcania odpadów 

w indywidualnych urządzeniach grzewczych na podstawie analizy próbki, 

− Korzystamy z wsparcia Krakowskiego Alarmu Smogowego i Krajowej Agencji 

Poszanowania Energii. 

 

 

 

http://www.miasto.limanowa.pl/
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H. Polityka społeczna 
 

STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA 

LIMANOWA NA LATA 2014-2020 

 

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Miasta Limanowa na lata 2014-2020 

została przyjęta Uchwała Rady Miasta Limanowa Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

W strategii określono główne kierunki działań strategicznych: 

1. ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ. Główne kierunki działań 

strategicznych: 

- Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych. 

- System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych. 

- System wsparcia na rzecz osób ubogich i podlegającym wykluczeniu społecznemu. 

- Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. 

- Zapewnienie zgodnej ze standardami, jakości i sprawności funkcjonowania pomocy 

społecznej. 

- Ograniczenie zjawisk uzależnień i przemocy oraz redukcja ich skutków. 

2. TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH UMACNIANIU RODZINY. Główne 

kierunki działań strategicznych: 

- Tworzenie systemu poradnictwa, edukacji i wspierania rodzin. 

- Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

- Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku dla rodzin. 

- Aktywowanie roli rodziny w procesie wychowania i kształcenia dzieci. 

- Budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodziny. 

3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB 

STARSZYCH. Główne kierunki działań strategicznych: 

- Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska niepełnosprawności. 

- Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska starości. 

- Budowa systemu wsparcia na rzecz osób starych i niepełnosprawnych. 

4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW. Główny kierunek działań 

strategicznych: 

- Diagnozowanie i monitorowanie bezpieczeństwa publicznego i zjawisk wpływających na 

stan bezpieczeństwa. 

Cele strategiczne określone w strategii realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Miasta Limanowa, miejskie jednostki oświatowe i instytucje kultury, 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, 

Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, Policję, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, organizację 

pozarządowe i kluby sportowe. 

 

ZADANIA REALIZOWANE W 2019 R. PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W LIMANOWEJ. 

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej wykonuje powierzone mu zadania na rzecz 

mieszkańców miasta Limanowa liczącego na dzień 31 grudnia 2019 r. 15 121 osób, w tym 

7 721 kobiet i 7 400 mężczyzn (dane wg ewidencji ludności). Rzeczywista liczba osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji to 937 osób tworzących 437 rodziny. 

Główną przyczyną trudnej sytuacji rodzin zamieszkujących na terenie Limanowej jest 

długotrwała lub ciężka choroba. Liczba korzystających ze świadczeń z tej przyczyny 

zmniejszyła się o 7,6 % w stosunku do 2018 r. gdzie wynosiła 275 rodzin w 2018 r. i 254 rodzin 
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w 2019 r. Następną przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej stanowi 

bezrobocie. Świadczeniami z pomocy społecznej z tej przyczyny objętych było 172 rodzin tj. 

o 16,91 % mniej niż w poprzednim roku sprawozdawczym. Według danych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Limanowej liczba bezrobotnych mieszkańców Miasta Limanowa wynosiła 413 

osób na koniec 2019 r. i była niższa w stosunku do 2016 r. o 42,16%, do 2017 r. o 25,32 %, 

2018 r. o 12,87 %. Spadek bezrobocia miał również wpływ na ograniczenie skali ubóstwa na 

terenie miasta Limanowa tj. z 195 rodzin korzystających z tej przyczyny w 2018 r. do 176 

rodzin w 2019 r. 

Na przestrzeni ostatnich lat, w tym również w 2019 r. zaobserwowano znaczy wzrost liczby 

osób korzystających z pomocy społecznej w związku z niepełnosprawnością i długotrwała 

chorobą. W 2019 r. liczba ta wynosiła 254 rodziny i była większa o 32,98 % w stosunku do 

2018 r. Inne przyczyny korzystania z pomocy to: wielodzietność – 29 rodzin, alkoholizm – 23 

rodzin, rodziny niepełne – 9 rodzin, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego – 2 oraz problemy opiekuńczo-wychowawcze 15 rodzin. 

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej realizował następujące zadania: 

1/ świadczenia pieniężne tj.: 

a) zasiłki stałe, 

b) zasiłki okresowe, 

c) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, 

d) wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 

z tytułu sprawowania opieki nad tą osobą - przyznane przez sąd oraz kuratorowi osoby 

częściowo ubezwłasnowolnionej. 

2/ świadczenia niepieniężne tj.: 

a) praca socjalna, 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

c) pomoc rzeczowa, 

d) poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa, 

e) posiłek, 

f) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  

g) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia. 

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

 

Zasiłki stałe 

Tą formą pomocy w 2019 r. objęto na terenie miasta Limanowa 69 osób i wypłacono 672 

świadczenia. Spośród wyżej wymienionych osób 51, to osoby samotne, a pozostałe 18 to osoby 

pozostające w rodzinie. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł za 2019 r. 346 196 zł.  

Zasiłki okresowe 

W 2019 r. pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 186 rodzin, w których liczba 

członków rodziny wynosiła  447 osób. Liczba wypłaconych im świadczeń wyniosła 1390  

i została zrealizowana na kwotę 484 348 zł w tym: dotacja celowa na wspieranie zadań 

własnych gminy w wysokości 483 828 zł oraz środki własne gminy  520 zł. Spadek liczby 

rodzin korzystających z tej formy pomocy w stosunku do 2018 r. wyniósł 12,26 %. Wzrostowi 

uległy natomiast koszty udzielonej pomocy w tej formie, co wskazuje, że o jej udzielenie 

ubiegają się osoby o najniższych dochodach, dotknięte ubóstwem. Wysokość zasiłku 

okresowego zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej stanowi bowiem różnicę pomiędzy 

posiadanym dochodem, a kryterium określonego ustawą. Najczęściej z pomocy w formie 

zasiłku okresowego korzystają osoby i rodziny dotknięte  bezrobociem. Z tego też powodu 134 

osoby otrzymało w 2019 r. 1029 świadczenia na kwotę 443 054 zł. Pozostałe 54 osób korzystało 



 
RAPORT O STANIE MIASTA LIMANOWA – za 2019 r. 

57 
 

z zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby i wypłacono im 361 świadczenia na 

kwotę 41 294 zł. 

 

Zasiłki celowe i celowe specjalne 

MOPS w 2019 r. przyznał pomoc w postaci zasiłków celowych dla 374 osób na łączną kwotę 

328 135 zł, w tym dla 228 osób na zakup żywności z wieloletniego programu rządowego 

„Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 152 697 zł. Z powyższej ilości  objętych tą formą 

pomocy 166 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne na łączną kwotę 114 933 zł. Pomocy tej 

udzielano najczęściej osobom dotkniętym ciężką chorobą oraz bardzo wysokimi kosztami 

leczenia przekraczającymi możliwości osoby chorej, czy też jej rodziny. 

Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej MOPS realizował wypłatę wynagrodzenia dla 

opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. 

Realizacja wypłat następowała na podstawie postanowienia wydanego przez sąd. Powyższe 

wynagrodzenie w 2019 r. otrzymało 26 osób, a koszty realizacji zadania wyniosły 121 128 zł. 

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest zadaniem 

zleconym finansowanym z budżetu państwa. 

Na podstawie postanowienia wydanego przez sąd MOPS w 2019 r. wypłacał wynagrodzenie 

dla 2-ch kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Koszt tego wynagrodzenia w 

okresie sprawozdawczym wyniósł 8 406 zł. Zadanie to jest zadaniem własnym i finansowane 

jest w całości z budżetu Miasta Limanowa. 

MOPS w 2019 r. nie realizował takich form pomocy jak zapewnienie niezbędnego ubrania, 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub 

ekologicznej oraz zdarzeń losowych jak również pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, 

w związku z brakiem zgłoszenia potrzeb w tym zakresie. 

 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELONE W LATACH 

2018-2019 

      2018 2019 

rodzaj świadczenia 

liczba 

rodzin 

liczba 

osób w 

rodzinach 

kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

liczba 

rodzin 

liczba 

osób w 

rodzinach 

kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

zasiłki stałe   72  72 350 231 68  69 346 196 

zasiłki okresowe      211 505           453 777     182 447 484 348 

zasiłki celowe i celowe 

specjalne 378  388 316 775 364  374 328 135 

 

w tym na zakup 

żywności  228  536 124 760 228  492 152 697 

wynagrodzenia dla 

opiekunów prawnych 

osób 

ubezwłasnowolnionych 25  x 113 700 26  x 121 128 

wynagrodzenia dla 

kuratorów osób 

częściowo 

ubezwłasnowolnionych   2 x 6 200 2 x 8 406 

Razem:   1 240 683   1 288 213 
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ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: 

 

Schronienie 

W 2019 r. MOPS zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zapewnił schronienie dla 

3 osób bezdomnych, będącymi mieszkańcami miasta Limanowa. Koszt realizacji tego zadania 

wyniósł 8 982 zł. Schronienie zostało zabezpieczone poprzez umieszczenie osoby  

w Schronisku Brata Alberta w Nowym Sączu na mocy podpisanej umowy. 

Posiłek 

Na mocy uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiony został 

nowy wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program wprowadzono  

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i zastąpił on dotychczas realizowany program „Pomoc 

Państwa w Zakresie Dożywiania”. Kryterium dochodowe dla świadczeń przyznawanych  

w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” ustalone zostało w wysokości 

150% kwot określonych art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Z Rządowego Programu „Posiłek 

w szkole i w domu” w 2019 r. zakupiono posiłki dla 163 dzieci. Dożywianie prowadzone było 

w formie gorącego posiłku (obiad dwudaniowy) dla wszystkich dzieci, które korzystały  

z posiłków zakupionych w szkołach i przedszkolach, do których dzieci te uczęszczają.  

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 19 791 posiłków zakupionych dla dzieci na kwotę 

72 322 zł, w tym pokrytych w kwocie 57 857 zł z dotacji celowej i 14 465 zł ze środków 

własnych budżetu Miasta Limanowa. Pomoc w powyższej formie otrzymały wszystkie osoby, 

które zwróciły się o jej udzielenie. 

Usługi opiekuńcze 

W 2019 r. MOPS świadczył na rzecz mieszkańców Miasta Limanowa usługi opiekuńcze nad 

chorym w domu. Z tej formy pomocy korzystało 77 osób, na rzecz których wykonano 16 076 

godziny usług. Koszt realizacji tego zadania wyniósł w 2019 r. 415 454 zł. Wzrost 

zapotrzebowania na tę formę pomocy uzasadnia korzystanie z Programu Rządowego „Opieka 

75 +”. W ramach tego programu udzielono pomocy na rzecz 10 osób świadcząc usługi w ilości 

2 340 godzin. Koszt realizacji programu w 2019 r. wyniósł 53 837 zł ogółem. Koszty realizacji 

tego programu są dofinansowywane w wysokości 50 % zrealizowanych godzin. 

Zadanie to realizowane jest zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr 

LX.386.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: szczegółowych 

zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań 

własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. 

W 2019 r. MOPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie 

chorych. Usługi te świadczone były na rzecz 5 dzieci, u których został zdiagnozowany autyzm 

oraz u 1 osoby dorosłej. Liczba świadczonych godzin usług na rzecz tych osób wyniosła 1 378  

godzin, a koszt realizacji zadania wyniósł 55 096 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

stanowią zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu wojewody. Usługi te realizowane 

są przez zatrudnione 4 osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym na umowę zlecenia. 

Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa 

Poradnictwem  specjalistycznym objęto w 2019 r. 69 rodzin, w tym 41 dotkniętym przemocą 

domową. Poradnictwo specjalistyczne udzielane było przez psychologa (w ramach współpracy 

z PCPR), oraz prawnika (w MOPS). Interwencją kryzysową objęto 1 rodzinę dotknięte 

przemocą. Działania te podejmowane były przez Zespół Interdyscyplinarny powołany przez 

Burmistrza Miasta Limanowa oraz Grupy Robocze w związku ze stwierdzeniem występowania 

w tych rodzinach przemocy domowej i sporządzeniem Niebieskiej Karty. W 2019 r. zwołano 

30 posiedzeń grup roboczych, które podejmowały działania pomocowe na rzecz ofiar przemocy 
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domowej, jak również działania wobec sprawców przemocy, których celem było 

doprowadzenie do zaprzestania stosowania przez nich przemocy. Pracownicy socjalni MOPS 

przy udziale funkcjonariuszy policji prowadzą bieżący monitoring sytuacji w tych rodzinach. 

 

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 

W 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 32 mieszkańców Miasta Limanowa, na 

rzecz których zrealizowano 361 świadczeń w formie pokrycia części kosztów pobytu w DPS. 

Roczny koszt pobytu w/w osób wyniósł 1 008 219 zł.  

Liczba  osób umieszczonych w DPS pozostała na tym samym poziomie, co w 2018 r. Wzrosły 

natomiast koszty odpłatności za pobyt mieszkańca ustalane na mocy zarządzeń organu 

prowadzącego (starostów powiatu), co w skali roku wyniosło kwotę 80 218 zł. 

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował również 16 osób do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób 

chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. W czasie dziennego pobytu, 

skierowane osoby uczestniczą w różnego rodzaju terapiach, a w szczególności: terapii 

zajęciowej, gastroterapii, muzykoterapii, zajęciach kulturalno – rekreacyjnych, zajęciach  

z psychologiem, terapeutą itp.  

W 2019 r.  MOPS skierował 5 osób do Dziennego Domu „Senior-Wigor” , który jest  ośrodkiem 

wsparcia dla osób w wieku 60+. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

MOPS w 2019 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 58 osób pobierających zasiłek 

stały z pomocy społecznej i nieposiadających  ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

 Liczba świadczeń na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 572, a roczny koszt tego 

świadczenia wyniósł 29 174 zł.  

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELONE W LATACH 2018-2019  
      2018 2019 

  
Rodzaj świadczenia  

liczba osób 
którym 
przyznano 
świadczenie 

liczba 
rodzin 

liczba osób 
którym 

przyznano 
świadczenie 

liczba 
rodzin 

zakup posiłków z wprowadzonych programów 
ogółem , w tym: 

  
        173 81 

                          
                 163 81 

  dla uczniów w szkołach  172 80                163  81 

  dla osoby dorosłej  1 1 0  0 

usługi opiekuńcze nad chorym w domu  76 76  77 75 

specjalistyczne usługi opiekuńcze  5 5 6 6 

praca socjalna   x 301 x 182 

poradnictwo specjalistyczne i interwencja 
kryzysowa x  59 x             69 

pokrycie części kosztów za pobyt w domach 
pomocy społecznej  32 32                      32 32 

opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla  
osób pobierających zasiłek stały z pomocy 
społecznej i nieposiadających  ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu 

                                                                             
                   60              60                      58 58 

zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych                            2 2 3 3 
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ZADANIA Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w roku 2019 zrealizował zadanie z zakresu 

świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 4 853 071 zł. 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO W LATACH 2018-2019  

 
          2018 2019 

rodzaj świadczenia  

liczba osób 

uprawnionych 

do świadczeń  

łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

liczba osób 

uprawnionych 

do świadczeń  

łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 

czasie porodu  2 8 000,00 3 12 000,00 

zasiłki rodzinne 1030 1 369 966,57 933 1 272 179,07 

dodatki do zasiłków rodzinnych  1365 591 942,80 1 323 579 572,56 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 134 134 000,00 146 146 000,00 

świadczenia opiekuńcze 524 1 551 920,00 405 1 703 714,82 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego za osoby 

otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 25 116 576,29 24 117 120,96 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego za osoby 

otrzymujące  specjalny zasiłek opiekuńczy 16 26 296,00 11 22 340,00 

świadczenie rodzicielskie 37 393 605,55 43 440 530,85 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego 76 388 250,00 75 377 392,00 

zasiłek dla opiekuna 11 61 060,00 12 65 156,20 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego za osoby 

otrzymujące zasiłek dla opiekunów 6 8 734,00 5 10 237,20 

Razem:            4 650 351,21  4 746 243,66 

 

Świadczenia wychowawcze  

W 2019 r. MOPS realizował świadczenie wychowawcze (500+). 

Koszty realizacji tego zadania w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 355 060 zł,   z tego: 

1/ zrealizowano 28 462 świadczeń na kwotę 14 168 409 zł, 

2/ koszt obsługi zadania wyniosły 186 651 zł.  

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W LATACH 2018-2019 

          2018 2019 

rodzaj świadczenia  

liczba rodzin 

uprawnionych do 

świadczeń  

łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

liczba rodzin 

uprawnionych 

do świadczeń  

łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

świadczenia wychowawcze 1272 10 811 087,60 1769 14 355 060,02 

 

Program Rządowy „DOBRY START” 
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W 2019 r. MOPS realizował Program Rządowy „Dobry Start”, w ramach którego wypłacono 

świadczenie jednorazowe w kwocie 300 zł dla 1970 dzieci i młodzieży kontynuującej naukę  

w wieku do 18 roku życia. Koszt realizacji zadania (wraz z kosztami obsługi) wyniósł 610 700 

zł. 

 

Zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną na rzecz osób/rodzin, które nie są  

w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. W 2019 roku z dodatków 

mieszkaniowych korzystało 109 rodzin z terenu miasta Limanowa. Łączna kwota przyznanych 

dodatków mieszkaniowych w 2019 roku wyniosła 198 708 zł. 

 
DODATKI  MIESZKANIOWE W LATACH 2018-2019 

                                2018       2019 

rodzaj świadczenia  

liczba rodzin 

uprawnionych do 

świadczeń  

łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

liczba rodzin 

uprawnionych 

do świadczeń  

łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

dodatek mieszkaniowy 141 244 984,70      109 198 708,21  

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ORAZ RODZIN WIELODZIETNYCH 

Stypendium szkolne  

W 2019 r. roku ze stypendium szkolnego skorzystało w okresie: 

od stycznia do czerwca 52 uczniów, na łączną kwotę: 26 938 zł,  

natomiast, od września do grudnia 64 uczniów, na łączną kwotę: 28 448 zł. 

Roczne koszty realizacji zadania w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły 55 386 zł 

i otrzymało je 72 uczniów. W 2019 r. MOPS wypłacał 4 zasiłki szkolne w łącznej kwocie 2 480 

zł. 

 

Karta Dużej Rodziny 

W 2019 r. 296 rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Limanowa złożyło wnioski o KDR. Po 

raz pierwszy o wydanie karty ubiegało się 63 rodziny, o przyznanie KDR, dla nowego członka 

rodziny 11 rodzin, o przedłużenie karty w związku z ukończeniem 18 roku życia i dalszą 

kontynuacją nauki 34 rodziny, natomiast 1 rodzina wystąpiły o wydanie duplikatu karty  

(w związku z utratą oryginału Karty). W związku z wprowadzoną zmianą do programu KDR, 

o kartę mogą ubiegać się rodziny składające się tylko z rodziców (tj. rodzice wychowujący  

w przeszłości troje i więcej dzieci – aktualnie dorosłych). Takich rodzin zgłosiło się do 

uzyskania karty 189. Na wydanie powyższych kart łączna kwota poniesionych kosztów 

wyniosła w 2019 r. 1 991 zł (koszty obsługi finansowane z budżetu państwa). 

 

Dystrybucja żywności w ramach programu PO PŻ 2014-2020 pozyskanej z Banku 

Żywności w Krakowie 

MOPS Limanowa w 2019 roku realizował dystrybucję żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, przekazując artykuły spożywcze osobom 

zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ. 

W 2019 roku MOPS Limanowa wydał paczki żywnościowe dla 253 rodzin, w skład których 

wchodzi 614 osoby, przekazując im 20 440 kg żywności. 

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego 

typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 

śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, 
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herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy  

z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli 

w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, kabanos wieprzowy. 

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, 

realizował działania towarzyszące tj. warsztaty kulinarne, warsztaty żywieniowe  

z uwzględnieniem osób chorujących na cukrzycę, choroby układu krążenia, choroby przewodu 

pokarmowego, alergie, warsztaty edukacji ekonomicznej oraz dotyczące przeciwdziałaniu 

marnotrawieniu żywności dla 94 osób.  

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób 

spełniających kryteria kwalifikujące do uzyskania statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: 

osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone   

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.402 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego 

przez pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka. 

 

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 został przyjęty uchwałą Rady Miasta 

Limanowa Nr XLVI.295.2017 z dnia 31 marca 2017 r.  

W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej (art. 3 ust.1 

wyżej wymienionej ustawy). Obowiązek o którym mowa, jednostki samorządu terytorialnego 

realizują we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, 

Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Podstawowym zadaniem Miejski Program 

Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 jest wspieranie rodziny przeżywające trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych celem przywrócenia w tej rodzinie 

prawidłowych relacji, oraz podniesienie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodziców, które umożliwiają wychowywanie dzieci w rodzinie naturalnej. 

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.  

Pracą asystenta rodziny objętych było 18 rodzin, z czego 5 zostały zobowiązane do współpracy 

na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Limanowej. W rodzinach tych pomocą asystenta 

rodziny objętych było 29 dzieci.  

Najważniejszą formą wsparcia rodzin przeżywającej trudności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych jest stała edukacja w zakresie poprawiającym umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodziców oraz poprawy relacji w rodzinie. W czasie wspólnych działań  

z członkami rodziny asystent rodziny: 

- pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego 

czasu  rodziny, 

- pokazuje, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, 

- doradza, jak zarządzać pieniędzmi, 

- informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,  

- wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz załatwiać codzienne sprawy w urzędach  

i instytucjach, 

- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, 

urzędów i innych instytucji, 

- pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,  

- chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 
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SPECYFIKA PRACY ASYSTENTA RODZINY W LIMANOWEJ ZE WZGLĘDU NA 

DYSFUNKCJE WYSTĘPUJĄCE W RODZINACH, DANE LICZBOWE  ZA LATA 2018-2019 

              2018 2019 

Liczba rodzin, z którymi pracował Asystent rodziny 17 18 

Liczba dzieci w rodzinach, z którymi pracował Asystent 

rodziny     32 29 

Dysfunkcje 

występujące w 

rodzinach, które 

przyczyniały się 

do zaniedbań 

rodzicielskich i 

opiekuńczo-

wychowawczych 

(liczba rodzin) 

- nadużywanie alkoholu przez jednego lub dwoje rodziców 6 5 

- przemoc domowa i konflikty w rodzinie     5 7 

- długotrwałe bezrobocie       3 6 

- niepełnosprawność     3 8 

- trudne warunki  mieszkaniowe     4 3 

- trudności w zarządzaniu budżetem domowym   3 5 

- niskie umiejętności opiekuńczo - wychowawcze   17 18 

- niewłaściwe realizowanie obowiązku szkolnego przez 

małoletnie dzieci 5 4 

- niska dbałość o 

higienę         2 6 

- niskie umiejętności 

społeczne        5 5 

- niskie umiejętności 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego        3 8 

 

 

WSKAŹNIKI EWALUACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

Liczba rodzin obarczonych problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych objętych wsparciem asystenta rodziny 18 

Liczba rodzin korzystających  

z konsultacji specjalistów i z porad 

- terapeutycznych       0 

- prawnych         5 

- psychologicznych       4 

- z zakresu przeciwdziałania przemocy   5 

Ilość dzieci powracających z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej  3 

Ilość dzieci, które osiągnęły znaczną poprawę w funkcjonowaniu 6 

Ilość rodzin, które zakończyły pozytywnie współpracę z asystentem rodziny   2 

Zakończenie współpracy nastąpiło z powodu zaprzestania współpracy przez rodzinę 1 

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej rodziny z terenu miasta mają 

możliwość skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Pomoc psychologiczna świadczona 

przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach 

współpracy z MOPS. 

Rodziny dotknięte problemami opiekuńczo – wychowawczymi motywowane były do 

korzystania z poradnictwa i wsparcia specjalistów w celu rozwiązywania problemów 

rodzinnych i opiekuńczo - wychowawczych. Szczególnym wsparciem otaczano rodziny 

dotknięte przemocą domową. Wsparcia takiego udzielał asystent rodziny oraz pracownicy 

socjalni MOPS, współpracując z kuratorami sądowymi, Sądem Rejonowym w Limanowej III 

Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, dzielnicowymi KPP w Limanowej, Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Limanowej, Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi, w których umieszczone zostały 

dzieci z terenu miasta Limanowa.  
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LICZBA DZIECI PRZEBYWAJACYCH W PLACÓWKACH I RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH  

W LATACH 2018-2019          

        2018 2019 

Liczba dzieci 

w pieczy 

zastępczej  w 

podziale na 

miejsce 

pobytu/umiesz

czenia dzieci 

Zawodowa rodzina zastępcza 1 3 

Niezawodowa rodzina zastępcza 3 8 

Spokrewniona rodzina zastępcza 7 4 

Zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia 

rodzinnego 1 0 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 1 

  Razem: 15 16 

wydatki poniesione z budżetu Miasta Limanowa z tytułu pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej  73 876,58 80 652,24 

 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2014-2019 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Limanowa  

Nr LXV.420.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

Program realizowany jest na trzech podstawowych płaszczyznach: a to: 

1. Profilaktyka - w zakresie, której będą wchodziły takie działania jak: diagnoza,  

i edukacja. Prowadzenie badań diagnostycznych (np. badania ankietowe), gromadzenie 

i zbieranie danych na temat zjawiska przemocy pozwoli na ocenę jego skali oraz podjęcie 

stosownych działań profilaktycznych. Ważnym działaniem w zakresie profilaktyki jest 

przekazywanie informacji na temat dynamiki zjawiska, jak również edukacja, 

w szczególności lokalnej społeczności dotycząca negatywnych skutków występowania 

przemocy w rodzinie, form wsparcia, kompetencji instytucji i służb itp. 

2. Interwencja – działania polegające na udzielaniu pomocy ofiarom przemocy oraz działania 

interwencyjne skierowane do osób stosujących przemoc. Działania interwencyjne 

i pomocowe skierowane w stosunku do ofiar przemocy jak i jej sprawców dają gwarancję 

skutecznego zatrzymania przemocy w rodzinie. 

3. Wsparcie – działania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc oraz działania 

terapeutyczne dla osób doznających przemocy. Specjalistyczna pomoc skierowana do osób 

doznających przemocy oraz jej sprawców jest wymagana w związku z różnorodnością 

źródeł i podłoża przemocy. Negatywne skutki występowania przemocy w rodzinie, 

a szczególne te, które dotyczą obszaru psychiki ofiar, w tym również dzieci wymagają 

profesjonalnego wsparcia ze strony specjalistów jak np. psycholog, terapeuta. Również takie 

działania muszą być skierowane do sprawców, bowiem zaprzestanie stosowania przemocy 

wobec bliskich wymaga często zmiany systemy wartości, przekonań, nawyków czy nabycia 

umiejętności radzenia sobie z agresją.  

Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, skuteczna  

optymalna pomoc dla ofiar przemocy, oraz zwiększenie wrażliwości społecznej na akty 

przemocy w rodzinie. Obsługę administracyjną programu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Limanowej. 

 

Liczba rodzin objętych procedurą uruchomioną w 2019 wynosiła 28, natomiast Zespół 

Interdyscyplinarny pracował także z rodzinami, w których procedurę uruchomiono w latach 

poprzednich a które kontynuowano w 2019 roku. Takich rodzin było 13.  



 
RAPORT O STANIE MIASTA LIMANOWA – za 2019 r. 

65 
 

W sumie Zespół Interdyscyplinarny w 2019 roku prowadził działania w 41 rodzinach, czyli 

prowadził 41 procedur. W 2019 roku na terenie Miasta Limanowa sporządzono 52 formularze 

Niebieska Karta.  

Należy zwrócić uwagę, że w jednej rodzinie może być sporządzonych kilka formularzy 

Niebieska Karta, także w rodzinach, w których rozpoczęto procedurę w 2017 i 2018 roku  

i kontynuowano w 2019 roku. 

Dlatego liczba sporządzonych formularzy Niebieska Karta nie równa się liczbie prowadzonych 

procedur. 

Interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzili w 2019 r. policjanci 

z Komendy Powiatowej Policji oraz pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Limanowej. 

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w pierwszym kontakcie z osobami 

pokrzywdzonymi prowadzili pracownicy instytucji działających w grupach roboczych 

powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy. W pracach grup roboczych 

uczestniczył Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego (tj. kurator zawodowy z Sądu 

Rejonowego w Limanowej) oraz specjaliści, tj. pracownik socjalny MOPS Limanowa z terenu 

z którego wpłynęła Niebieska Karta, pracownik socjalny MOPS Limanowa odpowiedzialny za 

obsługę techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego  a także dzielnicowy KPP Limanowa 

odpowiedzialny za rewir, z którego wpłynęła Niebieska Karta. 

Poradnictwa udzielali także w sprawach, w których zostali powołani do grupy roboczej: kurator 

zawodowy lub kurator społeczny z Zespołu Kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie 

Rejonowym w Limanowej, Przewodnicząca MKRPA w Limanowej, pedagodzy z Zespołów 

Szkolno-Przedszkolnych w Limanowej, asystent rodziny z MOPS Limanowa. 

 

W wyniku pracy grup roboczych (w okresie I-XII 2019) 

• Zespół Interdyscyplinarny skierował 8 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Limanowej o podjęcie działań , w tym o podjęcie procedury 

leczenia odwykowego osoby nadużywającej alkohol (wnioski opracowane przez Zespół 

Interdyscyplinarny oraz wnioski opracowane przez członków grupy roboczej z MOPS 

Limanowa w ramach opracowanego planu pomocy na grupie roboczej), 

• Zespół Interdyscyplinarny skierował 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Limanowej  

o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą dzieci i podjęcie stosownych działań, 

Zespół Interdyscyplinarny prowadził na bieżąco współpracę z Zespołem Kuratorów 

Rodzinnych Sądu Rejonowego w Limanowej, 

• Zespół Interdyscyplinarny współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Limanowej, kierowano osoby do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla 

sprawców przemocy w rodzinie, kierowano osoby do psychologa oraz prawnika w PCPR 

Limanowa, 

• osoby pokrzywdzone składały zawiadomienie z art.207 kk na Policji lub w Prokuraturze, 

• Zespół Interdyscyplinarny złożył 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia 

przestępstwa przemocy w rodzinie w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej /  

w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej. 

 
LICZBA SPORZĄDZONYCH "NIEBIESKICH KART" W LATACH 2018-2019 

  2018 2019 

Liczba sporządzonych 

"Niebieskich Kart"  

Ogółem, z tego sporządzonych przez: 34 52 

       Komendę Powiatową Policji 28 48 

       pracowników socjalnych MOPS 5 4 

       jednostki oświaty 1 0 
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SPRAWY  SKIEROWANE PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SĄDU I 

MKRPA 

W LATACH 2018-2019 

    2018 2019 

Liczba 

skierowanych 

spraw 

Ogółem, w tym skierowane do: 9 12 

     Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  

     Alkoholowych  o podjęcie procedury leczenia  

     odwykowego 6 8 

     Sadu Rejonowego w Limanowej z wnioskiem  

     o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą  

     i podjęcie stosownych działań  3  4  

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej 

www.mopslimanowa.naszops.pl utworzono odrębną zakładkę  z opisem działalności Zespołu 

a także; opublikowano Informatory dla osób dotkniętych przemocą, wzory pism w wersji Word 

dla osób pokrzywdzonych, m.in. wzór zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa wraz  

z wnioskiem o ściganie sprawcy, wniosek dowodowy, wniosek o zobowiązanie sprawcy 

przemocy do opuszczenia mieszkania. Opublikowano nr telefonów: 

• Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 

• Kryzysowy Telefon Zaufania, 

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, 

• Formy wsparcia oferowane przez PCPR Limanowa, 

• Formy wsparcia oferowane przez SOIK Nowy Sącz, 

• Formy wsparcia oferowane przez Stowarzyszenie „Podhale Nasz Dom” – Lokalny 

Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 

• Formy wsparcia oferowane przez Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień oraz innych 

problemów psychologicznych przy Szpitalu w Limanowej. 

 
WYDATKI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIMANOWEJ W 

LATACH 2018-2019 

               2018 2019 

wydatki  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Limanowej 20 479 653,67 24 091 519,98 

 

MOPS realizując powierzone zadania w 2019 r. nawiązywał współpracę z różnymi 

instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi w celu ich prawidłowej realizacji  

i osiągnięcia pożądanych efektów, a w szczególności: 

- Radą Miasta Limanowa i Burmistrzem Miasta Limanowa, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędem Pracy, 

- Komendą Powiatową Policji, 

- Sądem Rejonowym oraz kuratorami zawodowymi i społecznymi, 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

- Szpitalem Powiatowym i Ośrodkami Zdrowia, 

- Schroniskiem im. Brata Alberta w Nowym Sączu, 

- Domami Pomocy Społecznej, 

- ośrodkami wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom „Senior-Wigor”, 

- Bankiem Żywności w Krakowie, 

- organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Limanowa. 

http://www.mopslimanowa.naszops.pl/
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE 

MIASTA LIMANOWA NA ROK 2019 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Limanowa na rok 2019 został przyjęty Uchwałą 

Rady Miasta Limanowa Nr III.17.18 z dnia 28 grudnia 2018 r.  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmu  

i narkomanii oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, zmniejszenia rozmiaru 

aktualnie istniejących problemów i zapobiegania powstawaniu nowych, negatywnych 

problemów społecznych, które wynikają z nadużywania alkoholu i używania środków 

odurzających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. 

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmu oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które dostosowane 

są do lokalnych potrzeb i celów. Związane są przede wszystkim z posiadanymi zasobami 

finansowymi, a także z możliwościami prowadzenia określonych działań w oparciu o lokalne 

zasoby instytucjonalne i osobowe oraz zaangażowanie ze strony podmiotów zewnętrznych. 

Program w dużej części jest kontynuacją i rozwinięciem sprawdzonych już działań 

podejmowanych w latach poprzednich i wzbogacany o nowe zadania. W dalszym ciągu kładzie 

się nacisk na profilaktykę uniwersalną (promocję zdrowia, wspomaganie prawidłowego 

procesu rozwoju psychospołecznego) i profilaktykę selektywną podczas występowania 

pierwszych problemów następuje podjęcie działań mających na celu redukcję zachowań 

niepożądanych. Program uwzględnia również profilaktykę wskazującą skierowaną do osób,  

u których występują zdiagnozowane problemy, które potrzebują wsparcia w procesie 

terapeutycznym. 

Spójny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej  

w obszarze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii. 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

szczególności obejmują: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 

(reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15 ustawy m.in. zakaz sprzedaży napojów 

alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w szczególności obejmują: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem. 
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

 w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W 2019 R. 

 W roku 2019 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 

posiedzeń plenarnych, na których m.in. wydała 73 postanowienia dotyczące usytuowania 

punktów sprzedaży napojów alkoholach, 12 posiedzeń zespołów do rozmów interwencyjnych 

i motywowania do leczenia odwykowego oraz przeprowadzono kontrolę punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych. Do Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

wpłynęło łącznie 19 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe tj. z Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komendy Powiatowej 

Policji w Limanowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków rodziny osoby 

uzależnionej. Z wniosków które wpłynęły do Komisji w 5 przypadkach sprawy zostały 

umorzone z uwagi na poprawę sytuacji w rodzinie. Komisja w wyniku przeprowadzonych 

rozmów interwencyjnych oraz motywujących do leczenia odwykowego skierowała 3 sprawy 

do Sądu Rejonowego w Limanowej, 8 osób do poradni „Promedicum” a 3 osoby podjęły 

dobrowolne leczenie odwykowe. 

 

     

        

2018        2019 

Liczba wniosków 

Ogółem, z tego:  14 14 

do Sądu Rejonowego w Limanowej             4 3 

do Poradni Promedicum w Limanowej           7     8 

 

Podjęcie dobrowolnego leczenie 

odwykowego       2      3 

 

 W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Limanowa realizowano 

działania poprzez zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu poprzez współpracę z poradniami leczenia uzależnień oraz 

szpitalami w Nowym Targu, Krakowie i Tarnowie gdzie osoby uzależnione były kierowane na 

leczenie odwykowe lub same podjęły decyzje o podjęciu dobrowolnego leczenia odwykowego 

w systemie zamkniętym.  

Na terenie miasta Limanowa działają grupy wsparcia dla osób uzależnionych - AA i dla 

członków rodzin osób uzależnionych - grupa Al-Anon. Prowadzony jest Punkt Konsultacyjny 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków 

ich rodzin. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać wsparcie dla osób które ukończyły 

leczenie odwykowe, przeprowadzane są rozmowy z młodzieżą nadużywającą alkoholu i ich 

rodzicami, członkami rodzin osób nadużywających alkoholu, bądź stosującą przemoc domową, 

jak również można uzyskać informację na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.  

Z porad w Punkcie Konsultacyjnym w roku 2019 skorzystało 51 osób uzależnionych oraz 13 

dorosłych członków rodzin osób uzależnionych. Na terenie miasta prowadzona jest Świetlica 

Samopomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, która oferuje 

swoje wsparcie dla osób uzależnionych, członków rodzin i dzieciom osoby uzależnionej. 
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Prowadzone są różne zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji, 

organizowane są spotkania rocznicowe, mitingi oraz pielgrzymki. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Zgodnie z założeniami program ma na celu tworzenie i rozwijanie pomocy psychospołecznej i 

prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym, problemem narkomanii, przemocy w rodzinie 

poprzez udzielanie informacji o miejscach, gdzie członkowie rodzin mogą uzyskać pomoc 

prawną, gdzie mogą zgłosić się na terapię, gdzie mogą uzyskać schronienie czy pomoc 

materialną. Takie wsparcie jest tylko możliwe poprzez współpracę z instytucjami tworzącymi 

system pomocy osobom dotkniętych przemocą, alkoholizmem czy narkomanią takimi jak: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Limanowej 

• Szkoły z terenu miasta Limanowa 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

• Komenda Powiatowa Policji w Limanowej 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

W ramach zadania i realizacji programu profilaktyki prowadzone są działania edukacyjne i 

informacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii, problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocy i 

promocji zdrowia. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w I półroczu 2019 r. prowadzona była świetlica do której 

uczęszczały  dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, rodzin dysfunkcyjnych, jak również 

uczniowie sprawiający problemy wychowawcze. Na świetlicy udzielano  dzieciom pomocy  

odrabianiu lekcji. Prowadzono rozmowy grupowe i indywidualne nt. trudności szkolnych, 

kłopotów domowych czy konfliktów rówieśniczych. Przeciwdziałano zachowaniom 

niepożądanym tj. niska kultura słowa, zachowania agresywne. Prowadzono pogadanki nt. 

środków uzależniających, asertywności, agresji słownej i fizycznej, bezpieczeństwa w sieci, 

szacunku wobec drugiego człowieka. W trakcie pobytu na świetlicy dzieci miały zapewniane 

dożywianie. 

W ramach zagospodarowania czasu dzieciom i młodzieży wspierane i dofinasowane są 

konkursy o różnej tematyce, imprezy sportowo – rekreacyjne, kulturalne i turystyczno - 

krajoznawcze organizowane przez Urząd Miasta, Kluby Sportowe, Limanowski Dom Kultury, 

szkoły miejskie i przedszkola.  

Prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach i klubach sportowych z zakresu piłki 

siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, nauki pływania, zajęć szachowych, strzelectwa 

sportowego, tenisa stołowego, zajęć taneczno–ruchowych oraz kółka teatralnego, plastycznego, 

języka angielskiego i rzemiosła artystycznego. W roku 2019 łączna liczba zajęć pozalekcyjnych 

finansowanych z programu wyniosła 4 313 godzin. 

Corocznie realizowany jest we współpracy z Województwem Małopolskim program „Jeżdżę  

z głową” dla uczniów szkół podstawowych. Program jest współfinasowany ze środków 

Województwa Małopolskiego, środków alkoholowych i wpłat rodziców. 

W ramach programu finansowane są wydatki związane z budową, modernizacją  

i wyposażeniem miejsc zabaw i rekreacji w tym place zabaw, miasteczko rowerowe, sprzęt do 
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rekreacji ruchowej w celu zorganizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako jedna z 

form aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

W 2019 roku finansowano i dofinansowywano działania instytucji, organizacji pozarządowych 

działających na terenie miasta Limanowa, mające na celu kształtowanie oraz rozwijanie wiedzy 

i nowych umiejętności mających wpływ na organizację czasu wolnego. 

Wspierano ich działalność poprzez dofinansowywanie imprez kulturalnych, sportowo – 

rekreacyjnych i turystycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież oraz mieszkańców miasta Limanowa. 

 

W roku 2019 na terenie miasta Limanowa nie stwierdzono naruszeń przepisów określonych w 

art. 131 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi, a dot. zakazu reklamy i promocji napojów alkoholach. 

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU W LATACH 2018-2019 

  2018 2019 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wraz z opłatą za przeprowadzenie badań przez 

biegłego sądowego i psychologa w zakresie uzależnienia od 

alkoholu oraz opłatą za złożenie wniosku do Sądu  16 344,56 8 265,56 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 8 678,32 8 248,18 

Prowadzenie świetlic Samopomocowych wraz z dofinasowaniem 

mitingów, spotkań i pielgrzymek trzeźwościowych 37 461,49 44 009,68 

Prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 8 056,84 4 917,92 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania przemocy i narkomani, w szczególności dla dzieci 

 i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych w tym: 341 031,27 315 693,20 

 - konkursy 69 373,12 76 193,45 

 

- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych, 

prelekcje i warsztaty profilaktyczne, zajęcia w okresie ferii 

zimowych i wakacji  59 262,18 43 316,24 

 

- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach wraz z 

transportem na basen uczniów klas IV i VI SP nr 2 i ZSP nr 4 74 889,27 65 557,08 

  

- zajęcia sportowo – rekreacyjne w klubach sportowych wraz 

z transportem na zawody sportowe 137 506,70 130 626,40 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 21 837,83 13 243,18 

Program „Jeżdżę z głową” 54 404,99 33 885,00 

Wydatki majątkowe – siłownie zewnętrzne i miasteczko rowerowe 27 652,83 83 069,58 

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów 

zleceń 8 056,16 8 273,52 

Wydatki w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 4 000,00 3 150,00 

Razem: 527 524,29 522 755,81 
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ZDANIA REALIZOWANE PRZEZ DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR   

W LIMANOWEJ 

Od 2015 roku działa Dzienny Dom Senior-Wigor  w Limanowej, utworzony 

z rządowego wieloletniego Programu  „Senior-Wigor”, obecnie „Senio+”. Placówka posiada 

25 miejsc dla emerytów nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. W 2019 roku do Dziennego 

Domu uczęszczały średnio miesięcznie 24 osoby. Dzienny Dom Senior-Wigor w Limanowej 

działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. Placówka zapewnia 

wsparcie obejmujące: 

- szeroko pojętą aktywizację, w tym ofertę prozdrowotną obejmującą zajęcia w zakresie 

aktywności ruchowej, fizjoterapii, psychoterapii, 

- realizację potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim, 

- możliwość korzystania z  telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu, 

- dwudaniowy obiad, 

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. 

W roku 2019 z Programu „SENIOR +” miasto uzyskało dofinansowanie do na 

zapewnienie funkcjonowania placówki dotacje w kwocie 89 793,77 zł. Ogólne koszty 

funkcjonowania placówki w roku 2018 wyniosły 224 477,07 zł. 

 

 

 

 

ZDANIA REALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  

W LIMANOWEJ  

 Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnością intelektualną, posiadający 33 miejsca statutowe. 

Dom jest typem AB gdzie: 

-  typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych 

-  typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym z elementów oparcia społecznego, 

polegającego na „podtrzymaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób, które 

z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu 

codziennym”. 

 Swoja działalnością obejmuje uczestników zamieszkałych  na terenie Miasta Limanowa 

oraz sąsiednich gmin. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie 

i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego 

życia oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz ich 

rodzin. Odbywa się to m. in. poprzez: 

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, 

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, 

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie 

pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie 

zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, 

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, 

audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich  

i kulturalnych, 

4) poradnictwo psychologiczne, socjalne, pedagogiczne, 

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 



 
RAPORT O STANIE MIASTA LIMANOWA – za 2019 r. 

72 
 

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie  

i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do 

jednostek ochrony zdrowia, 

7) niezbędną opiekę, 

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, 

9) trening samoobsługi i umiejętności społecznych, 

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na 

przystosowanym stanowisku pracy. 

W roku 2019  z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej skorzystało 35 osób, 

w tym:  

- z terenu Miasta Limanowa – 20 osób 

- z  terenu sąsiednich gmin – 15 osób 

W roku 2019 wydatki  Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej wyniosły 

713 907,72 zł. 

 

              2018 2019 

wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Limanowej  
642 912,83 713 907,72 

 
 

I.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Miasto Limanowa prowadzi szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na jej terenie. Miasto wspiera sektor niepubliczny poprzez pomoc w organizowaniu wielu 

przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, oświatowych i rekreacyjnych.  W swoich działaniach 

nie zapomina również o osobach starszych, niepełnosprawnych, czy najmłodszych 

mieszkańcach. Podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań następuje przepływ informacji 

o potrzebach, problemach i planach na przyszłość. Taki przepływ informacji pozwala na 

prawidłową współpracę i pomoc działającym na naszym terenie organizacjom.  

Miasto realizuje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o UCHWAŁĘ NR II.8.18 RADY MIASTA 

LIMANOWA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta 

Limanowa w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Miasto Limanowa prowadzi szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na jej terenie. Miasto wspiera sektor niepubliczny poprzez pomoc w organizowaniu wielu 

przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, oświatowych i rekreacyjnych. W swoich działaniach 

nie zapomina również o osobach starszych, niepełnosprawnych, czy najmłodszych 

mieszkańcach.  

Podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań następuje przepływ informacji o potrzebach, 

problemach i planach na przyszłość. Taki przepływ informacji pozwala na prawidłową 

współpracę i pomoc działającym na naszym terenie organizacjom.  
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Współpraca o charakterze finansowym: 

1. Dotacje dla klubów sportowych 

W roku 2019 na podstawie UCHWAŁY NR XVI/77/2011 RADY MIASTA LIMANOWA z 

dnia 27 września 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania 

rozwoju sportu w Mieście Limanowa oraz na postawie Zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza 

Miasta Limanowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania 

publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Miasta Limanowa  w 2019 r. 

przyznano dotację na realizację zadań dla następujących klubów sportowych:   
 

Klub sportowy Nazwa projektu 
Kwota 

dotacji  

Miejski Klub Sportowy 

„LIMANOVIA”                                       

Zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków 

uprawiania sportu przez dzieci 

 i młodzież na terenie miasta Limanowa na rok 2019 

 

56.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy 

PŁOMIEŃ przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 4                       

w Limanowej  

Prowadzenie sekcji wyczynowej tenisa stołowego w 

zakresie szkolenia i udziału zawodników w 

rozgrywkach ligowych III liga, II liga, a także starty 

w turniejach indywidualnych, drużynowych na 

szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim zgodnie 

 z kalendarzem i komunikatami KOZTS, POKZTS i 

PZTS 

 

24.000,00 

Ludowy Klub Sportowy 

„Płomień”  

w Limanowej                    

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych oraz 

udział w zawodach  

w ramach rozgrywek prowadzonych przez związki 

sportowe z zakresu piłki nożnej oraz szachów 

 

30.000,00 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy w Limanowej  

sekcja koszykówki 

Propagowanie koszykówki na terenie Miasta 

Limanowa 

 

30.000,00 

Akademia Piłkarska 

„LIMANOVIA”                                       

Propagowanie sportu (sekcji piłki nożnej) poprzez 

udział w zajęciach oraz zawodach sportowych 

drużyn żaków, skrzatów i orlików 

 

5.000,00 

ARS Klub Kyokushinkai 

sekcja karate 

Karate - prowadzenie treningów sportowych Karate 

dla dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji 

sportowej  

w ramach tej dyscypliny sportu 

5.000,00 

ARS Klub Kyokushinkai 

sekcja cheerleaders 

CHEERLEADERS – prowadzenie zajęć oraz udział 

w rywalizacji sportowej dzieci  

w ramach tej dyscypliny 

 

5.000,00 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy w Limanowej  

sekcja siatkówki 

Propagowanie siatkówki na terenie Miasta 

Limanowa 
5.000,00 
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Klub Sportowy 

LIMANOWA-SWIM Pływajmy razem w mieście Limanowa 5.000,00 

 

2. Współorganizacja i dofinansowanie imprez: 

Urząd Miasta Limanowa współorganizował i dofinansowywał w 2019 roku następujące  

imprezy organizowane przez stowarzyszenia i organizacje, tj.: 

- Zawody w Strzelectwie Sportowym organizowane przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony 

Kraju w Limanowej oraz Klub Strzelecki "Arcus" z okazji ferii zimowych, Memoriału im. 

W. Struzika, Dnia Dziecka i Święta Niepodległości - kwota:  5.221,29 zł; 

- Orszak Trzech Króli organizowany wraz z parafią  w Limanowej - kwota:   800,00 zł; 

- Limanowska Liga FUTSALU - kwota:   2000,00 zł; 

- Konkurs Palm Wielkanocnych wraz z parafiami w Limanowej, Sowlinach i Łososinie 

Górnej kwota:  2.400,00 zł; 

- Lato z przewodnikiem, Złaz na Golcowie, Rajd im. Węgrzynowicza organizowane przez 

PTTK o/Limanowa kwota 2.600,00 zł; 

- cykl imprez Odkryj Beskid Wyspowy wraz z Forum Gmin Beskidu Wyspowego oraz 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 11,934,50 zł; 

- złaz turystyczny na Jabłońcu organizowany przez Limanowskie Stowarzyszenie Historii 

Ożywionej Jabłoniec 1914,  2.817,00 zł. 

- Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych organizowany wraz z parafiami w Limanowej, 

Sowlinach i Łososinie Górnej kwota:  2.298,88 zł; 

 

3. Zlecenia organizacji imprez: 

Urząd Miasta Limanowa zlecał stowarzyszeniom organizację Koncertów z okazji: 

- Dnia Żołnierzy Wyklętych: Chórowi Męskiemu Bazyliki Matki  Boskiej Bolesnej 2.000 zł 

- rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja: Chórowi Canticum Iubilaeum  2.000 zł 

- Koncert muzyki sakralnej- czerwiec: Chórowi Canticum Iubilaeum  1.000 zł 

- Dnia Strażaka: Orkiestrze „Echo Podhala” 2.000,00 zł 

- Narodowego Święta Niepodległości: Chórowi Chłopięcemu  2.000 zł 

 

4. Umowy Sponsoringu: 

W roku 2019 zostały zawarte umowy sponsoringu z:  

- MKS „Limanovia”  75.000 zł 

- MKS „Limanovia”  14.266,26 zł (wpływy z parkingu) 

- Auto Moto Klubem Limanowa   17.000 zł (organizacja wyścigu) 

- Limanowskim Klubem Kyokushin Karate  5.000 zł 

- Mobilna Akademia Młodych Orłów – umowa współpracy z Małopolskim Związkiem Piłki 

Nożnej na prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej (9 miesięcy)  5.400,00 zł 

 

5. Umowy dotacji na ochronę zabytków: 

W roku 2019 zostały zawarte umowy dotacji na ochronę zabytków, na podstawie ustawy z dnia 

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z Uchwałą Nr 

XXXIX/260/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 roku  w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

obiektach wpisanych do rejestru zabytków: 

- na podstawie uchwały Nr VI/33/19 Rady Miasta Limanowa z  29 marca 2019 roku, 

udzielono dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej 

na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Konserwacja ołtarza Matki Boskiej Różańcowej 

w kwocie 50.000,00 zł, 
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- na podstawie uchwały Nr VI/34/19 Rady Miasta Limanowa z 29 marca 2019 roku, 

udzielono dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łososinie 

Górnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja nawarstwień malarskich na 

ścianach prezbiterium i nawy kościoła w kwocie 20.000,00 zł.   

 

6. Pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- OSP Łososina Górna: Miasto Limanowa przekazało kwotę 35.000 zł, z czego 30.000 zł 

na dofinansowanie remontu budynku remizy OSP i 5.000 zł na zakup sprzętu  

i wyposażenia, 

- OSP Limanowa: Miasto przekazało dotację w wysokości 5.000,00 zł na zakup sprzętu  

i wyposażenia. 

 

7.  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

 

1) Dofinansowano imprezy kulturalne, sportowo – rekreacyjne i turystyczne 

organizowane przez stowarzyszenia i organizacje promujące trzeźwy  i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez: 

- dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych w Klubach Sportowych: 

• UKS Płomień – 4.255,00 zł, 

• MKS Limanovia – 23.430,00 zł, 

• LKS Płomień – 21.300,00 zł; 

- sfinansowanie transportu na zawody i sparingi drużyn dziecięcych oraz młodzieżowych klubu 

MKS Limanovia 56.593,90 zł 

- sfinansowanie transportu na zawody i sparingi drużyn dziecięcych oraz młodzieżowych klubu 

LKS Płomień i MKS Limanovia 25.047,60 zł 

2) Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń: 

- Kręgi Domowego Kościoła przy Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej - 

dofinansowanie karnawałowej zabawy bezalkoholowej 2.500,00 zł 

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Parafialny w Łososinie Górnej -  

sfinansowanie zakupu nagród w Konkursie Śpiewania kolęd i pastorałek  700,00 zł 

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  Oddział Parafialny w Łososinie Górnej zakup 

produktów żywnościowych na Festyn Rodzinny 593,18 zł 

- Dofinansowanie transportu do Krakowa do Muzeum Narodowego i ogrodu botanicznego 

dla członków Dziennego Domu Senior Wigor 700,00 zł 

- Słuchacze Radia Maryja przy Bazylice M. B. Bolesnej w Limanowej -  dofinansowanie 

spotkania opłatkowego 700,00 zł 

- Słuchacze Radia Maryja przy Bazylice M. B. Bolesnej w Limanowej -dofinansowanie 

transportu do Wilna i Częstochowy -  2.500,00 zł 

- Związek Nauczycielstwa Polskiego – sfinansowanie przejazdu do Częstochowy na XX 

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych – 2 000,00 zł 

- Chór Chłopięcy przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej -   dofinansowanie 

obozu zimowego dla członków chóru 2.000,00 zł 
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- Międzyszkolny Klub Sportowy Limanowa - dofinansowanie  obozu sportowego dla 

dzieci i młodzieży 10.000,00 zł 

- Dofinansowanie półkolonii „Lato 2019” lipiec-sierpień 2.200,00 zł 

- PTTK Ziemi Limanowskiej - dofinansowanie XLI Konkursu Krajoznawczego  

i Krasomówczego 588,46 zł 

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - dofinansowanie  nagród dla dzieci i młodzieży 

w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom 500,00 zł 

- Komenda Powiatowa Policji w Limanowej – dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 400,00 zł 

3) Współorganizowano imprezy z udziałem członków organizacji trzeźwościowych: 

- Sfinansowanie spotkania integracyjnego środowisk trzeźwościowych  2.500,00 zł 

- organizacja wyjazdów członkom organizacji trzeźwościowych na pielgrzymki do 

Łagiewnik, Częstochowy i Łagiewnik  3.050,00 zł 

 

OGÓLNE PODSUMOWANIE DOFINANSOWANIA KLUBÓW SPORTOWYCH: 

MKS LIMANOVIA 201.883,59 zł 

LKS PŁOMIEŃ   76.347,60 zł 

UKS PŁOMIEŃ   28.255,00 zł 

MKS LIMANOWA   45.000,00 zł 

AP LIMANOVIA     5.000,00 zł 

ARS KARATE   10.000,00 zł 

Limanowa SWIM     5.000,00 zł 

LK KYOKUSHIN KARATE      nieodpłatne udostępnianie hali 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

Zgodnie z Programem Współpracy na rok 2019, oprócz współpracy finansowej, współpraca 

z sektorem pozarządowym odbywała się również w formie niefinansowej: 

 

1. Udzielano wsparcia lokalowego organizacjom na działalność statutową:  

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów– nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia 

przy ul. J. Marka; 

- Polski Związek Niewidomych – nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia przy ul. Matki 

Boskiej Bolesnej, które jest siedzibą związku; 

- PTTK o/Limanowa – nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia przy ul. Matki Boskiej 

Bolesnej, które jest siedzibą związku; 

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – nieodpłatne  

z pomieszczenia na ul.  Spacerowej 8, które jest siedzibą związku; 

- Związek Inwalidów Wojennych RP o/Limanowa – nieodpłatne korzystanie  

z pomieszczenia na ul. Spacerowej 8, które jest siedzibą związku; 

- Ludowy Klub Sportowy PŁOMIEŃ – nieodpłatne korzystanie z stadionu sportowego wraz 

z zapleczem 

- MKS LIMANOVIA – odpłatne korzystanie ze Stadionu Miejskiego przy ul. J. Marka 
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2. Działalność informacyjna: 

- informowanie organizacji pozarządowe o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych, np. z funduszy UE; 

- pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji  w prasie lokalnej  

i Internecie: www.miasto.limanowa.pl, www.facebook.com/MiastoLimanowa; 

- informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych  o ogłaszanych konkursach 

i przeprowadzanych szkoleniach; 

- wspólne opracowywanie kalendarza imprez na 2020 rok – organizacje  i stowarzyszenia 

zgłaszają swoje propozycje imprez kulturalno- sportowo-turystycznych. 

 

3. Patronat Burmistrza Miasta 

Objęto patronatem Burmistrza Miasta Limanowa imprezy organizowane przez organizacje 

pozarządowe, takie jak:  

- Zawody w Strzelectwie Sportowym zgodnie z kalendarzem imprez  

- Limanowką Ligę Futsalu  

- Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „Maria Konopnicka na wesoło” 

- I Memoriał Strzelecki im. Wojtka Struzika 

- IX Powiatowy Konkurs „Bezpieczny Internet” 

- XV Konkurs Plastyczny dla uczniów z niepełnosprawnościami 

- Konkurs Palm Wielkanocnych 

- VII konkurs poetycki im. Zosi Smereczyńskiej „Ja duszą kwitnę, duszą…” 

- promocja książki ,, O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy” A. Sejmeja Górszczyka 

- 11. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą  

- Koncertu Pieśni Eucharystycznych Bogu Ojcu 

- XI Międzynarodowy Bieg Górski „LIMANOWA FORREST” 

- Sympozjum naukowe w 90. rocznicę powstania Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie 

Górnej 

- Międzynarodowy Turniej Piłkarski KAJET CUP 

- XII kampanię społeczną NO PROMIL – NO PROBLEM 

- Międzyprzedszkolny konkurs piosenki „W MALEŃKIM SERCU WIELKA 

OJCZYZNA” 

- V edycję Konkursu Historycznego Patria Nostra – Małopolska 

- 45. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska SŁAZA 

- IV edycję konkursu LIMANOWSKIE DYKTANDO 

- IX Niepodległościowy Złaz Turystów na Jabłońcu  

- Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych 

- VII Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „GORE GWIAZDA 

JEZUSKOWI W PRZEDSZKOLACH DZIŚ” 

 

4. Udział Stowarzyszeń i organizacji w miejskich imprezach: 

Urząd Miasta Limanowa zapraszał stowarzyszenia i organizacje do uczestnictwa  

i współorganizacji miejskich imprez, takich jak: 

- Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych uczestnictwo Chóru Męskiego Bazyliki Matki 

Boskiej Bolesnej, 

- Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej – uczestnictwo: Związku Strzeleckiego 

„Strzelec”, Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914, Chóru 

Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej, 

http://www.miasto.limanowa.pl/
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- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uczestnictwo:  Chóru Canticum Iubilaeum, 

Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej 

Jabłoniec 1914, Orkiestry Dętej „Echo Podhala”, OSP Limanowa, OSP Łososina Górna, 

- Narodowe Święto Niepodległości w Limanowej i Łososinie Górnej – uczestnictwo: 

Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej 

Jabłoniec 1914, Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej, 

- 105. Rocznica BITWY POD LIMANOWĄ Narodowe Święto Niepodległości  

w Limanowej i Łososinie Górnej – uczestnictwo: Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 

Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914, Chóru Chłopięcego 

Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej. 

 

 

J.  OŚWIATA 
 

PRZEDSZKOLA 

W roku 2019 w Limanowej funkcjonowało 8 przedszkoli w tym 4 przedszkola samorządowe 

oraz 4 przedszkola niepubliczne. W 4 szkołach podstawowych prowadzonych było 5 oddziałów 

przedszkolnych. Wg. stanu na 30 września 2019 r. do wszystkich typów przedszkoli  

w Limanowej uczęszczało ogółem 925 dzieci. Do 4 samorządowych przedszkoli było 

zapisanych 549 dzieci, a do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 123 dzieci. 

Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 253 dzieci. 

 

INFORMACJA O PRZEDSZKOLACH W LATACH 2016/2017 - 2018/2019 

    2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba 

przedszkoli 
Ogółem, z tego: 12 12 12 

   samorządowe 4 4 4 

   niepubliczne  niesamorządowe 4 4 4 

  

   szkoły podstawowe samorządowe    

   z  oddziałami przedszkolnymi  4 4 4 

Liczba 

uczęszczających 

dzieci  

Ogółem, z tego: 930 928 925 

   samorządowe 550 546 549 

   niepubliczne  niesamorządowe 256 261 253 

  

   oddziały przedszkolne w  

   samorządowych szkołach  

   podstawowych  124 121 123 

Liczba oddziałów  

w przedszkolach 

Ogółem, z tego: 39 39 39 

   samorządowe 22 22 22 

    niepubliczne  niesamorządowe 12 12 12 

  

   oddziały przedszkolne  

   w samorządowych szkołach  

   podstawowych  5 5 5 

Średnia liczba 

dzieci w oddziale 

Ogółem, z tego: 23,85 23,79 23,72 

   samorządowe 25 24,82 24,95 

    niepubliczne  niesamorządowe 21,33 21,75 21,08 

  

   oddziały przedszkolne  

   w samorządowych szkołach  

   podstawowych  24,80 24,20 24,60 

wg. SIO na 30 września 
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LICZBA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

W roku 2018/2019 do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przedszkoli uczęszczało 197 dzieci  

w wieku 2,5-3 lat, 222 czterolatków, 253 pięciolatków oraz 256 sześciolatków i dzieci starszych 

z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Od września 2019 r. liczba dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym zmalała o troje dzieci. 

 

 

W PODZIALE ZE WZGLĘDU NA WIEK W LATACH 2017/2018- 2019/2020 

    2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba  dzieci   

Ogółem, z tego: 930 928 925 

     trzylatki i młodsze 161 197 193 

     czterolatki 250 222 234 

      pięciolatki 259 253 239 

 

     sześciolatki i dzieci starcze  

     z odroczonym obowiązkiem  

     szkolnym  260 256 259 

wg. SIO na 30 września 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 

Po przekształceniu szkół dokonanym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo 

oświatowe od roku szkolnego 2017/2018 w Limanowej działają 4 ośmioletnie szkoły 

podstawowej. Wszystkie szkoły podstawowe do roku szkolnego 2018/2019 prowadziły klasy 

gimnazjalne. Dwie szkoły podstawowe działają jako samodzielne jednostki systemu oświaty,  

a dwie w zespołach z przedszkolami. Z dniem 1 sierpnia 2029 r. zostały wygaszone gimnazja 

w związku z tym od roku szkolnego 2019/2020 nie funkcjonują już klasy gimnazjalne  

w szkołach podstawowych. 

W mieście Limanowa nie działają szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty niż 

samorząd. 

Wg. stanu na 30 września 2019 r. liczba uczniów szkół podstawowych wyniosła 1967  

i w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego wzrosła o 4 uczniów.  

 

INFORMACJA O SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W LATACH 2017/2018 oraz 

2019/2020 

    2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba szkół 

podstawowych  

Ogółem, z tego: 4 4 4 

     działających w  zespołach  2 2 2 

      samodzielnych 2 2 2 

Liczba uczniów  

szkół 

podstawowych 

Ogółem, z tego: 1755 1963 1967 

     działających w  zespołach  661 757 751 

     samodzielnych 1094 1206 1216 

Liczba oddziałów  

szkół  

Ogółem, z tego: 76 88 90 

     działających w  zespołach  31 36 37 

podstawowych      samodzielnych 45 52 53 

Średnia liczba 

uczniów szkół 

Ogółem, z tego: 23,09 22,31 21,86 

     działających w  zespołach  21,32 21,03 20,30 
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podstawowych  

na oddział  
      samodzielnych         24,31 23,19 22,94 

Liczba uczniów 

rozpoczynających 

naukę  

w klasach 

pierwszych szkół 

podstawowych 

Ogółem, z tego: 270 256 233 

     działających w  zespołach  108 101 74 

      samodzielnych 162 155 1159 

Liczba szkół 

prowadzących 

świetlice 

Ogółem, z tego: 4 4 4 

     działających w  zespołach szkół 2 2 2 

     samodzielnych 2 2 2 

Liczba klas 

integracyjnych 

w szkołach 

podstawowych 

Ogółem, z tego: 2 3 4 

     działających w  zespołach szkół 0 1 2 

     samodzielnych 2 2 2 

wg. SIO na 30 września 

 

INFORMACJA O ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH W LATACH 2017/2018 - 2019/2020 

    2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba szkół 

podstawowych  

z oddziałami 

gimnazjalnymi  

Ogółem, z tego: 4 4 0 

  szkół  podstawowych w zespołach 

  z oddziałami gimnazjalnymi   2 2 0 

   szkół podstawowych  

   samodzielnych z oddziałami  

   gimnazjalnymi  2 2 0 

Liczba uczniów  

klas 

gimnazjalnych 

Ogółem, z tego: 453 233 0 

   w szkołach podstawowych  

   działających w zespołach  168 90 0 

   w szkołach  podstawowych 

   samodzielnych 285 143 0 

Liczba 

oddziałów  

gimnazjum 

 

  

Ogółem, z tego: 17 9 0 

   w szkołach podstawowych  

   działających w zespołach  7 4 0 

   w szkołach  podstawowych  

   samodzielnych 10 5 0 

Średnia liczba 

uczniów 

gimnazjum na 

oddział  

Ogółem, z tego: 26,65 25,89  

  w szkołach podstawowych  

  działających w zespołach szkół 24,00 22,50  
  w szkołach  podstawowych   

  samodzielnych 28,50 28,60  
Liczba klas 

integracyjnych 

gimnazjum 

  

Ogółem, z tego: 1 1 0 

   w szkołach podstawowych   

   działających w zespołach szkół 1 1 0 

   w szkołach  podstawowych  

   samodzielnych 0 0 0 

wg. SIO na 30 września 
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W związku z epidemią COVID-19 i zawieszeniem działalności szkół egzamin na zakończenie 

klasy ósmej ma zostać przeprowadzony w miesiącu czerwcu 2020 r. Na dzień sporządzenia 

raportu nie ma możliwości przedstawienia wyników egzaminu. 

 

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

Wg. stanu na 30 września 2019 r. do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, do publicznych i niepublicznych przedszkoli uczęszczało łącznie 64 

dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z uwzględnieniem uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głęboki, uczestniczących w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych). 

 

LICZBA UCZNIÓW OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM W SZKOŁACH 

I PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH W LATACH 2017/2018-

2019/2020 

    2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 1 

ogółem, z tego 12 12 10 

     szkoła podstawowa 8 10 9 

     Gimnazjum 3 2  
     Przedszkole 1 0 1 

       oddziały przedszkolne 0 0 0 

Szkoła Podstawowa  

Nr 2  

ogółem, z tego 9 6 7 

     szkoła podstawowa 4 5 7 

     gimnazjum 5 1  
       oddziały przedszkolne 0 0 0 

Szkoła Podstawowa 

Nr 3 

ogółem, z tego 20 24 19 

     szkoła podstawowa 13 16 18 

     gimnazjum 6 6  
       oddziały przedszkolne 1 2 1 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 4 

ogółem, z tego 15 14 11 

     szkoła podstawowa 5 7 11 

     gimnazjum 8 5  
     przedszkole 0 1 0 

     oddziały przedszkolne 2 1 0 

Miejskie przedszkole Nr 1 1 2 2 

Miejskie Przedszkole Nr 2 0 0 0 

przedszkola niepubliczne 11 12 15 

OGÓŁEM we wszystkich placówkach 76 70 64 

wg. SIO na 30 września 

Wg. stanu na 30 września 2019 r. w szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych 

przedszkolach wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było 43 dzieci.  

LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU 

DZIECKA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH  

I NIEPUBLICZNYCH W LATACH 2017/2018-2019/2020 

    2017/2018 2018/2019 2019/2020 

  ogółem, z tego 44 50 43 

Liczba dzieci    Szkolno-Przedszkolny Nr 1 3 2 3 

    Szkoła Podstawowa  Nr 2  0 0 1 
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    Szkoła Podstawowa Nr 3 6 6 6 

    Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 4 2 0 

    Miejskie przedszkole Nr 1 2 1 1 

    Miejskie Przedszkole Nr 2 1 3 2 

    przedszkola niepubliczne 28 36 30 

wg. SIO na 30 września 

 

 

WYDATKI NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ 

 

W Roku 2019 wydatki na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą wyniosły ogółem 

27 783 663,13 zł. Wydatki obejmowały wydatki samorządowych jednostek systemu oświaty, 

dotacje dla niepublicznych przedszkoli, zwroty innym gminom kosztów udzielenia dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Limanowa, uczęszczające 

do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, zwroty innym gminom kosztów 

wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Limanowa,  

a uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na terenie innych gmin, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, pomoc 

materialną dla uczniów, stypendia dla uczniów ,pozostałą działalność na rzecz oświaty, obsługę 

finansową i kadrowo-płacową jednostek systemu oświaty oraz wydatki na zakup podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. 

 

WYDATKI NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ  

W LATACH 2017-2019 

Rodzaj wydatku  2017 2018 2019 

wydatki ogółem, z tego 24 932 852,78 26 867 082,95 27 783 663,13 

przedszkola i oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych ogółem 5 766 222,44 6 404 449,56 6 765 344,43 

  w tym majątkowe        

szkoły podstawowe i gimnazja 14 559 104,63 15 639 166,43 16 201 012,30 

 w tym majątkowe           22 079,76    

kształcenie specjalne w szkołach i 

gimnazjach 1 622 853,10 1 304 982,13 1 415 039,21 

kształcenie specjalne w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 465 362,07 558 267,75 622 739,47 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 178 958,67 242 479,74 239 328,23 

stołówki szkolne i przedszkolne 933 029,26 1 195 226,69 1 124 629,40 

dokształcanie nauczycieli 79 621,04 70 847,51 62 065,32 

świetlice szkolne 624 342,45 788 219,18 778 483,53 

dowóz uczniów niepełnosprawnych do 

szkół 15 530,80 8 428,66 19 627,70 

Pomoc materialna dla uczniów 100 701,13 73 984,35 62 451,98 

Stypendia za wyniki w nauce   46282,12 

Pozostała działalność  na rzecz szkół 43 977,58 48 598,02 47 432,12 

    

Obsługa  jednostek oświaty 543149,61 532432,93 544 909,44 
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W ramach wydatków poniesionych w roku 2019 na realizacje zadań z zakresu oświaty  

i edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki oświatowych jednostek budżetowych wyniosły 

24 844 228,30 zł.  

 

WYDATKI  OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻTOWYCH W LATACH 2017-2019 

 Jednostka 2017 2018 2019 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 5 392 252,93 5 833 313,67 6 079 387,31 

Szkoła Podstawowa  Nr 2  4 132 222,83 4 145 744,70 4 338 672,31 

Szkoła Podstawowa Nr 3 6 159 794,40 6 692 101,93 6 891 999,50 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 3 683 860,10 4 022 940,15 4 107 272,83 

Miejskie przedszkole Nr 1 1 669 007,99 1 848 183,29 2 017 445,85 

Miejskie Przedszkole Nr 2 1 305 216,85 1 427 204,18 1409 450,50 

Razem 22 342 355,10 23 969 487,92 24 844 228,30 

 

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH ,WYDATKI ZWIĄZANE ZE 

ZWROTEM KOSZTÓW UDZIELONYCH DOTACJI  DLA NIEPUBLICZNYCH 

PRZEDSZKOLI PRZEZ INNE GMINY NA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE 

MIASTA LIMANOWA, WYDATKI ZWIĄZANE ZE ZWROTEM KOSZTÓW 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE 

MIASTA LIMANOWA UCZĘSZCZAJĄCE DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA 

TERENIE INNYCH GMIN W LATACH 2017-2019 

  
Rodzaj wydatku 2017 2018 2019 

dotacje dla  przedszkoli niepublicznych 

na dzieci pełnosprawne 1 281 744,56 1 554 741,50 1 651 735,02 

dotacje dla  przedszkoli niepublicznych 

na dzieci niepełnosprawne 398 850,74 421 922,03 437 223,68 

dotacje dla  przedszkoli niepublicznych 

na dzieci objęte wwrd 124 458,12 176 261,04 167 086,60 

zwroty za dzieci zamieszkałe na terenie 

Miasta Limanowa  uczęszczające do 

niepublicznych przedszkoli na terenie 

innych gmin 59 211,56 56 416,70 95 491,58 

zwroty  za dzieci zamieszkałe na terenie 

Miasta Limanowa  uczęszczające do 

publicznych przedszkoli na terenie 

innych gmin 14 652,26 18 335,48 5 197,76 

zwroty  za dzieci zamieszkałe na terenie 

Miasta Limanowa  uczęszczające do 

publicznych oddziałów przedszkolnych i 

punktów przedszkolnych na terenie 

innych gmin  13 983,20 12 093,68 10 140,01 

Razem: 1 892 900,44 2 239 770,43 2 366 874,65 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2019 dla Miasta Limanowa wraz z dodatkową 

kwotą przyznana w miesiącu wrześniu 2019 r. wyniosła 16.947.717,00 zł. Dotacja z budżetu 

państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na dzieci w wieku 3-5 lat 

wyniosła 917.900 zł. W roku 2017 dotacją przedszkolną objęte były dzieci w wieku od 3-6 lat 

uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od roku 

oku 2018 po raz pierwszy subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie uczęszczające do 
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przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a dotacja „przedszkolna” 

udzielana jest na dzieci w wieku 3-5 lat. 

 

SUBWENCJA OŚWIATOWA I DOTACJA PRZEDSZKOLANA W LATACH 2017-2019 

    2017 2018 2019 

subwencja 

oświatowa 

wraz z 

kwotą 

dodatkową 

kwota 16 453 173,00 16 044 640,00 16 947 717,00 

finansowy standard A na 

ucznia  5 292,7779 5 409,1141 5 568,5657 

wskaźnik  korygujący Di 1,0367926136 1.0414158074 1,0404116300 

statystyczna liczba 

uczniów  szkół 

podstawowych i 

gimnazjów 2 145,8336 2 182,5923 2 120,6745 

uczniowie 

przeliczeniowi 

2224,784426495 2272,98612233 2206,374413244 

dotacja 

przedszkol

na 

kwota 1 137 100,00 917 900,00 890 905,00 

liczba dzieci w wieku 3-

6 lat objętych dotacją  966     

liczba dzieci w wieku 3-

5 lat objętych dotacją    670 672 

  

Razem  subwencja i 

dotacja przedszkolna 17 590 273,00 16 962 540,00 17 838 622, 

Dane wg. metryczki subwencji oświatowej na dany rok kalendarzowy  

 

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI 

MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W LATACH 2017-

2019 

  2017 2018 2019 

dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół  

w podręczniki materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe 304 917,46 225 922,84 158 375,96 

 

 

ŻŁOBKI 

Na koniec 2019 roku w rejestrze prowadzonym przez Burmistrza Miasta Limanowa 

zarejestrowane były 3 żłobki niepubliczne dysponujące 116 miejscami oraz 1 żłobek 

samorządowy, dysponujący 116 miejscami dla dzieci do lat 3. 

 

INFORMACJA O ŻŁOBKACH W LATACH 2016-2018 

    2017 2018 2018 

Liczba żłobków ogółem, z tego: 3 4 4  
     samorządowe 1 1 1  
     niepubliczne niesamorządowe 2 3 3 

Liczba miejsc  

w żłobkach 

ogółem, z tego: 224 223 232 

     samorządowe 114 116 116 

     niepubliczne   niesamorządowe 110 107 116 

 

W 2019 roku wydatki na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

wyniosły 1.192.379,95 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku Miejskim 
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wyniósł 912,36 zł. Wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka 

do żłobka od 2012 r. pozostaje na tym samym poziomie. 

 

WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIEĆMI W 

WIEKU DO LAT 3 W LATACH 2016-2018 

    2017 2018 2019 

Wydatki ogółem, w tym 1 634 940,49 1 192 379,95 1 319 289,09 

na zadania inwestycyjne 543 987,15     

średni miesięczny koszt utrzymania dziecka 886,62 912,36 937,75 

wysokość czesnego 210,00 210,00 310,00 

wysokość czesnego na drugie i następne 

dziecko w żłobku 180,00 180,00 280,00 

dzienna stawka za wyżywienie  4,50 4,50 5,00 

 

 

 

 

K. Promocja, kultura, sport i turystyka 
 

 

Na działania promocji miasta w 2019 r. składały się m.in.: 

Promocja wewnętrzna – skierowana do mieszkańców. Jej celem było kształtowanie 

pozytywnego wizerunku miasta, jako miejsca przyjaznego o wielu walorach, w którym warto 

mieszkać i do którego warto wrócić  

Promocja zewnętrzna - miasta, której odbiorcami były głównie osoby utrzymujące 

sporadyczny kontakt. Istotnym było wykorzystanie do promocji Internetu, za pośrednictwem 

którego można było dotrzeć do osób spoza miasta oraz organizowanie imprez o charakterze 

ogólnopolskim i ponadregionalnym 

 

Wykaz imprez ogólnomiejskich organizowanych na terenie miasta w 2019 r. 

 imprezy patriotyczne i historyczne: 

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

- obchody 79. rocznicy  zbrodni  katyńskiej. 

- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 

- obchody Narodowego Święta Niepodległości 100-lecia odzyskania niepodległości 

- obchody 105. rocznica Bitwy pod Limanową 

 imprezy ogólnomiejskie-  kulturalne, sportowe i turystyczne: 

- Koncert Noworoczny 

- V Orszak Trzech Króli 

- Finał WOŚP 

- Prezentacje Zespołów Jasełkowych i Kolędowanie 

- sportowe turnieje charytatywne 

- Zawody Strzeleckie 

- Koncert z okazji Dnia Kobiet 

-  Konkurs Palm Wielkanocnych 

- uroczystość z okazji Dnia Strażaka 

- Rajd Górski im. Jana Pawła II 

- Wyścig Górski Limanowa Przełęcz pod Ostrą 

-  Dzień Dziecka 
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- konkurs Limanowski Talent Show 

- Letnie Koncerty Muzyki Organowej 

- Lato z przewodnikiem 

- Święto Miasta Dni Limanowej 

- V Jarmark Historyczny św. Marii Magdaleny 

- Święto Chleba 

- akcja turystyczna „Odkryj Beskid Wyspowy” 

- Rajd górski im. J. Staniszewskiego 

- Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” 

- V Limanowskie Spotkanie Rodaków 

- Mikołajki 

- Złaz Turystów na Jabłońcu 

- Przegląd Kolęd i Pastorałek 

- Konkurs Szopek i Gwiazd Kolędniczych 

- Powitanie Nowego Roku 

Współorganizatorzy imprez: 

- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

- Miejska Biblioteka Publiczna 

- Limanowski Dom Kultury 

- Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej 

- Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

- Parafia Bazyliki M.B. Bolesnej 

- PTTK o/Limanowa 

- Auto-Moto-Klub 

- Ochotnicze Straże Pożarne Limanowa i Łososina Górna 

- Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 

- Związek Strzelecki „Strzelec” 

-  Klub Strzlecki „ARCUS” 

 

Środki finansowe na promocję miasta pochodzą z budżetu miasta Łańcuta. Działalność 

Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej finansowana jest w formie dotacji 

z budżetu miasta. 

 

LIMANOWSKI DOM KULTURY 

 

Limanowski Dom Kultury to największa instytucja kulturalna w powiecie limanowskim. 

Obecnie siedziba LDK znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  

w Limanowej ze względu na przebudowę stałej siedziby instytucji przy ul. B. Czecha 4  

w Limanowej. 

 

W roku 2019 Limanowski Dom Kultury zorganizował wiele ciekawych i atrakcyjnych 

wydarzeń, w których uczestniczyli zarówno mieszkańcy Limanowej jak i okolicznych 

miejscowości. 

 

Wśród nich znalazły się wydarzenia takie jak: Koncert Kolęd „Hej kolęda!”, Przedwiośnie 

Małych Form Teatralnych, Dziecięca Triada Artystyczna, Dzień Dziecka, Dni Limanowej, 

Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, Festiwal Folklorystyczny Limanowska 

„Słaza”, koncert zespołu „Surreal Players” czy Mikołajki. Niektóre z wydarzeń cieszą się od 

lat nie słabnącą popularnością i zyskują rozgłos nie tylko w regionie. Przyczyniają się do tego 

na pewno pozyskiwane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Urzędu 

Marszałkowskiego. 
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W roku 2019 Limanowski Dom Kultury pozyskał dofinansowanie na organizację 45. Festiwalu 

Folklorystycznego Limanowska „Słaza”. Ponadto dzięki zrealizowanemu wnioskowi na zakup 

instrumentów dla Orkiestry Dętej „Echo Podhala” wzrosła jakość występów zespołu, który  

ramach realizacji wniosku wziął również udział w warsztatach muzycznych oraz z musztry 

paradnej. Dokonano także nagrania koncertu, w którym udział wzięli członkowie Orkiestry 

Dętej „Echo Podhala”, a którego można wysłuchać na oficjalnym kanale LDK na Youtubie. 

 

Do stałej działalności kulturalnej Limanowskiego Domu Kultury w roku 2019 należy zaliczyć 

organizację warsztatów oraz spotkań dla dzieci i młodzieży, seniorów, w tym warsztatów 

plastyczno-technicznych, ceramicznych, muzyczno-wokalnych, fotograficzno-filmowych, 

teatralnych, robotyki, edukacyjnych. Dzięki zakwalifikowaniu się grupy seniorek z Pracowni 

robótek ręcznych, działającej przy LDK, do II edycji projektu „LIDERZY 60+”, możliwe było 

zorganizowanie warsztatów dla dzieci z tworzenia bukietów zielnych, tradycyjnych wianków 

oraz tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. 

 

W 2019 roku pracownia plastyczna działająca przy Limanowskim Domu Kultury 

zorganizowała I Konkurs na „Świąteczną bombkę bożonarodzeniową”. W konkursie, w którym 

mogły brać udział dzieci z terenu miasta i gminy Limanowa, Komisja Artystyczna oceniała aż 

254 prace. 

 

Przy Limanowskim Domu Kultury działają także zespoły: Zespół Regionalny „Limanowianie”, 

Orkiestra Dęta „Echo Podhala”, Limanowska Orkiestra Kameralna oraz Teatr „Co się stało?!”. 

W ciągu całego roku brały one udział w wielu wydarzeniach organizowanych na terenie miasta, 

ale i całej Polski. Orkiestra Dęta „Echo Podhala” i Zespół Regionalny „Limanowianie” 

uświetniali takie wydarzenia o charakterze patriotyczno-religijnym jak obchody Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętniające 79. rocznicę zbrodni katyńskiej, święto 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miejskie obchody Święta Strażaka, Wielki Odpust ku czci 

Matki Boskiej Bolesnej. Ponadto obydwa zespoły brały udział w licznych przeglądach  

i festiwalach: w Bukowinie Tatrzańskiej, Laskowej, Podegrodziu, Żywcu, Tenczynie. 

 

Liczne koncerty ma na swoim koncie Limanowska Orkiestra Kameralna, która w roku 2019 

zagrała podczas Koncertu Kolęd w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Krużlowej oraz 

Koncertu Pasyjnego zorganizowanego w kościele pw. Wszystkich Świętych  w Łososinie 

Górnej. 

 

Limanowski Dom Kultury miał również okazję po raz kolejny współorganizować takie 

wydarzenia jak 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski oraz 34. Festiwal Teatrów Dzieci  

i Młodzieży „Bajdurek”. 

 

Kino Klaps – działalność w 2019 roku 

 

W 2019 roku kino Klaps w Limanowej, obecnie działające w tymczasowej siedzibie przy ul. 

Łososińskiej 23, odwiedziło przeszło 20 000 widzów. Zagranych zostało 131 filmów, z których 

35 było granych od dnia ich premiery. Od stycznia do końca grudnia 2019 odbyło się 1301 

seansów w tym również seanse grupowe na zamówienie. Nasze kino odwiedzili uczniowie  

z kilkudziesięciu różnych placówek oświatowo-wychowawczych z terenu całego powiatu 

limanowskiego oraz spoza niego, a także członkowie stowarzyszeń niepełnosprawnych,  

czy seniorów. 
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Oprócz stałej działalności kina, miały miejsce również wydarzenia kinowe, takie jak 

Walentynki w kinie czyli pokazy filmów dla zakochanych połączone z dodatkowymi 

atrakcjami, Wieczór Oscarowy czyli pokazy filmów nominowanych do Oscara, Kino Konesera 

czyli comiesięczne pokazy filmów z gatunku kina artystycznego, niszowego, retransmisja 

koncertu André Rieu z Maastricht oraz Sydney, a także Retransmisje baletów z Teatru Bolshoi 

w Moskwie, które są niecodzienną okazją do spotkania ze sztuką baletową na najwyższym 

poziomie. 

 

Ponadto kino Klaps włączyło się w ubiegłym roku w obchody świąt patriotycznych, przede 

wszystkich w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych kiedy wyświetlony 

został film „Mój przyjaciel Laluś” oraz w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

kiedy odbył się specjalny pokaz filmu „Westerplatte” w cyfrowo odrestaurowanej wersji oraz 

wyświetlane były fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej, dotyczące II wojny światowej przed 

każdym z seansów. 

 

W 2019 roku kino Klaps weszło w skład Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych co wiąże się m.in. 

z możliwością korzystania z olbrzymich zasobów Filmoteki Narodowej. Dzięki temu kino 

Klaps włączyło się w organizację Bajkowego Dnia Dziecka, podczas którego najmłodsi mogli 

obejrzeć odrestaurowane cyfrowo animacje, takie jak „Baśń o korsarzu Palemonie” z 1959 r. 

czy „Przygody rycerza Szaławiły” z 1956 r. 

 

Filmem, który w 2019 roku uzyskał największą widownię była „Kraina Lodu II”. Ponadto dużą 

popularnością cieszyły się filmy familijne i animacje – „Król Lew”, „Sekretne życie 

zwierzaków domowych 2”, a także filmy polskie i kontynuacje hitów kinowych, takie jak 

„Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”, „Piłsudski” czy „Planeta singli 3”. 

 

 

 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

Zbiory biblioteki na dzień 31.12.2019 r. liczyły ogółem 93 233 jednostek inwentarzowych  

tym książek i czasopism 83 862 pozostałe zbiory 9 371 jednostki inwentarzowe. Wartość 

księgozbioru na dzień 31.12.2019 r to 1 173 740,14 zł. Przybytki w 2019 r. to: 4 046 jednostek 

inwentarzowych. Ubytkowano w ciągu roku 8 544 jednostek inwentarzowych. 

Profil ogółem zgromadzonych zbiorów przedstawia się następująco: 

Literatura piękna dla dorosłych –  31 255 jednostek inwentarzowych 

Literatura piękna dla dzieci – 18 515 jednostek inwentarzowych  

Literatura popularno-naukowa – 34 054 jednostek inwentarzowych 

Czasopisma – 27 tytułów + 38 jednostek inwentarzowych czasopism oprawnych 

Zbiory elektroniczne – 158 jednostek inwentarzowych 

Zbiory audiowizualne 8 522 jednostek inwentarzowych 

Licencjonowane zbiory elektroniczne (EBUK LIBRA) – 2 091 tytułów 

 

Stan czytelnictwa  

Czytelnicy 5 649 

Wypożyczenia ogółem 80 033 
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Liczba udzielonych informacji 10 837 

Liczba odwiedzin 47 256 

 

Działalność kulturalna 

Działalność kulturalna limanowskiej MBP obejmuje popularyzację książki, wiedzy  

i czytelnictwa, zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W roku 2019 

zrealizowano z tego zakresu następujące przedsięwzięcia: 

Popularyzacja literatury, książki, wiedzy i czytelnictwa 

Spotkania 

1. Spotkanie autorskie z panią Jadwigą Marzec promujące książkę pt. „Marzenia nie liczą lat: 

historia prawdziwa sądeckiej malarki Grażyny Kulig”. 

2. Spotkanie promujące zdrowy styl życia pt. „Dbaj o zdrowie”, które poprowadziła pani 

Justyna Szewczyk (dietetyk pracująca w Centrum Dietetycznym „Projekt Zdrowie”  

w Limanowej). 

3. Gościliśmy poetkę Izabelę  Zubko. Było to zarówno spotkanie autorskie jak i warsztatowe, 

podczas którego literaci naszego klubu mogli poznać twórczość poetki jak i zaprezentować 

własną. 

4. Spotkanie autorskie z Markiem Harnym. 

5. Spotkanie autorskie z pisarką powieści obyczajowych – Agatą Kołakowską. 

6. Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego. Z tej okazji dyrektorzy i pracownicy 

bibliotek publicznych gościli w Starostwie Powiatowym w Limanowej. 

W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe: Mieczysław Uryga – Starosta 

Limanowski, Ewa Filipiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego, Agnieszka 

Orzeł – Radna Powiatowa, Przewodnicząca Komisji Kultury, Marian Wójtowicz – Radny 

Powiatowy. Jak co roku konferencja była okazją do podziękowań bibliotekarzom, którzy  

w tym roku obchodzili jubileusze swojej pracy. W tym gronie znalazły się: Teresa Potaczek 

(40-lecie pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kasince – Filia w Olszówce) i Maria 

Gabryś (30-lacie pracy w Bibliotece Publicznej w Zbludzy). Docenione za długoletnią pracę 

na stanowisku instruktora powiatowego zostały: Leokadia Kawula i Helena Golińska. 

Należy przypomnieć, że w tym roku mija 20 lat działalności Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Limanowej. Konferencja wzbogacona została wyjazdem do Powiatowej  

i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, gdzie 

bibliotekarze zwiedzili siedzibę książnicy, zapoznali się z jej historią oraz działalnością. 

Obejrzeli interesujący film z uroczystego otwarcia biblioteki – co dało początek dyskusji na 

temat budowy nowych siedzib bibliotek oraz wyzwań im towarzyszących. 

7. Spotkanie promocyjne książki pt. „O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… 

Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka”, którą opracował Sylwester Rękas – 

kierownik Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Publikacja 

ukazała się w serii wydawniczej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. „Wielka 

Wojna – codzienność niecodzienności”. 

8. Spotkanie promujące książkę pt. „Pół korony i inne wyprawy” autorstwa Andrzeja Kuliga – 

Limanowianina z urodzenia, profesora Politechniki Warszawskiej, wieloletniego publicysty 

„Echa Limanowskiego”. 

9. Familijna Sobota Czytelnicza – w ramach imprezy odbyły się dwa spotkania autorskie  

z Natalią Usenko – autorką książek dla dzieci oraz z Lucyną Olejniczak – autorką serii 

„Kobiet z ulicy Grodzkiej”. 
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10. Po raz pierwszy biblioteka włączyła się w akcję Narodowe Czytanie. Obchody miały 

wymiar 2-dniowy, rozpoczęły się 6 września w piątek w Folwarku Starej Winiarni w 

Mszanie Dolnej, natomiast w sobotę gościliśmy w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie. 

Wraz z zaproszonymi gośćmi czytano nowele polskie. 

11. „Zaćmienie Słońca w Chile”- spotkanie z miłośnikami astronomii i podróży - 

profesorem Witoldem Piskorzem i Łukaszem Maślańcą. 

12. IV Limanowskie Dyktando zorganizowane we współpracy z Wydziału Polonistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W ramach organizacji wykorzystano transmisję on-line. 

13. Koncert pieśni Moniuszkowskich ze "Śpiewnika domowego" organizowany w 200 

rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki 

Konkursy 

1. Zrealizowano VII edycję konkursu fotograficznego „Z Obiektywem przez Powiat” pod 

hasłem „Nie ma drugiej takiej Ziemi” organizowanego wraz ze Starostwem Powiatowym w 

Limanowej pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Limanowskiego. 

2. Konkurs czytelniczy „Tobie książko przyrzekamy”. Adresatami tego konkursu byli 

uczniowie klas 2 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 

uczniowie klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 3. 

Dzieci w ramach corocznej akcji „Pasowanie na honorowego czytelnika biblioteki 

publicznej” podczas wizyty w Oddziale dla dzieci zostali uroczyście przyjęci w poczet 

czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Czytelnicy pożyczali książki, po 

przeczytaniu zapisywali i ilustrowali je w zeszycie ulubionych książek. Kolejno zeszyty 

zostały ocenione na etapie szkolnym przez nauczycieli-wychowawców. Drugiego etapu 

oceny na szczeblu międzyszkolnym dokonało trzyosobowe jury. Przy ocenie zeszytów 

konkursowych brane były pod uwagę następujące kryteria: staranność prowadzenia zeszytu, 

sposób ilustracji, jakość recenzji, ilość przeczytanych książek, rodzaj wybieranej literatury. 

Gala Wręczenia Nagród odbyła się 25 lutego 2019 roku. 

3. W roku 2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zorganizowała po raz 

pierwszy powiatową edycję konkursu plastyczno – recytatorskiego pn. „LIMANOWSKI 

KALEJDOSKOP SŁOWA I OBRAZU”. Jego celem było wzbudzanie zainteresowania 

poezją dziecięcą, które wyraziło się w recytacji utworów i w pracach plastycznych. Konkurs 

przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: do kl. I-III adresowany był konkurs 

recytatorski, natomiast w plastycznych zmaganiach brali udział uczniowie z kl. I – V. 

Podczas recytacji zaprezentowało się ponad stu uczestników, a kunszt wystąpień oceniało 

jury w składzie: Jadwiga Marzec (autorka utworów dla dzieci, poetka), Marzena Ciuła 

(aktorka, wokalistka), Paulina Ablewicz (kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Nowym 

Sączu – filia w Limanowej). Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić 

zwycięzców i wyróżnionych uczniów, ponieważ poziom recytacji był wysoki, a przekrój 

wybieranych wierszy bardzo różnorodny. Na konkurs plastyczny natomiast zostały 

zgłoszone 382 prace uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. Prace 

nawiązywały do wybranego utworu poety dziecięcego: Danuty Wawiłow, Ewy Szelburg-

Zarembiny, Wandy Chotomskiej. Uroczysta gala wręczenia nagród połączona była z 

wernisażem wystawy prac konkursowych. 

4. W roku 2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej organizowała kolejną 

czyli VIII edycję Konkursu im. Zosi Smreczyńskiej pod hasłem „Ja duszą kwitnę, 

duszą…”. Celem tego Konkursu było ujawnianie i promowanie młodych talentów 

poetyckich oraz upamiętnienie postaci Zosi (córki pisarza Władysława Orkana). 

5. Filia biblioteczna w Sowlinach zorganizowała konkurs plastyczny pod nazwą „Pocztówka 

z wakacji”. Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli, a także uczniów klas „0 – III”. 

 

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży 
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1. Ferie 2019 

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej przygotowała na czas ferii zimowych 

zajęcia i warsztaty, które prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: 5-8 lat, 9-14 lat. 

Czterokrotnie dla młodszych dzieci odbyły się warsztaty manualne pn. „Prezent dla babci”; 

„Prezent dla dziadka”; „Bawimy się kolorami” oraz „Lubimy tworzyć”. W efekcie warsztatów 

powstały ręcznie wykonane bukiety kwiatów z papieru, laurki, maski karnawałowe, niebanalne 

zakładki do książek. Warsztaty zostały również zorganizowane dla dzieci w wieku 

przedszkolnym w filii bibliotecznej w Sowlinach. Celem zajęć było wspieranie umiejętności 

manualnych dzieci oraz rozwijanie ich wyobraźni i kreatywności. 

Podczas feryjnych spotkań dzieci obejrzały spektakl pt. „Czerwony kapturek” w wykonaniu 

aktorów Studia Teatralnego Sztuka oraz wzięły udział w ciekawej i angażującej wszystkich 

uczestników zabawie animacyjnej. 

Dla dzieci starszych oraz młodzieży przeprowadzono warsztaty z carvingu, czyli rzeźbienia  

w owocach i warzywach. Panie z Centrum Dietetycznego „Projekt Zdrowie” przeprowadziły 

prelekcję na temat prawidłowego odżywiania, urozmaiconą wykonaniem i degustacją 

zdrowych, owocowych koktajli. 

Uczestnicy warsztatów pn. „TU byli, Tu było...” stworzyli quest, czyli rodzaj gry terenowej,  

w której wykorzystując rymowany opis dociera się do ukrytego skarbu. 

 

2. Miejskim Przedszkolu nr 2 w Limanowej odbywały się lekcje biblioteczne zorganizowane 

przez Filię biblioteczną w Sowlinach. Spotkania miały na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, 

omówienie zasad korzystania z niej, a przede wszystkim pobudzenie zainteresowania książką. 

3. Wakacje 2019 

W programie wakacji znalazł się cykl warsztatów manualnych pt. „Biblioteka pełna 

kreatywności”. W efekcie powstało wiele prac i ozdób, a wśród nich: świnki-skarbonki, słoiki-

przyborniki, urodzinowe girlandy, ozdoby z piór, puzzle. 

 

Kolejna grupa zajęć zorganizowana była w ramach „Wakacyjnej promocji zdrowia”.  

W bibliotece gościł teatr Edu-Artis ze spektaklem pt. „W domku Baby Jagi” połączonym  

z warsztatami pn. „Kolorowy talerz”.  

Odbyły się też zajęcia sportowe z fitnessu oraz warsztaty kulinarne pn. „Latająca kuchnia 

spotkań”. Uczestnicy upiekli babeczki, a co więcej uzyskali przepisy na wyśmienite wypieki.  

 

Program wakacyjnych zajęć zakończyło spotkanie z innowacyjnymi technologiami, w formie 

półkolonii z firmą Krea-Tech.  

 

 

Zorganizowane wystawy 

1. „Piękno Dalekiego Wschodu”– wystawa prac Izabeli Szkrobol, Ewy Mąki i Patrycji 

Trojanowskiej. 

2. „LISZKA ART GALLERY” – wystawa prac uczniów szkoły Michała Liszki. 

3. „Wiśnicka Kolebka”– różnorodne pod względem treści i formy prace absolwentów  

i uczniów Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. 

4. Szkoła Fotografii Katarzyny Bielak – wernisaż wystawy prac uczniów. 

5. „Pejzaże z serca” - wystawa malarstwa Teresy Mrugacz. 

6. „To już 25 lat” – wystawa twórczości Mariana Ślazyka. 

7. „Kreską i plamą kreślone” - wystawa prac dwóch młodych artystek z Gminy Limanowa: 

Ewy Romańskiej i Izabeli Młynarczyk. 

8. „Ekwiwalent” – wystawa fotografii Alicji Przybyszowskiej. 
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9. ,,Malarstwo i rzeźba'' – wystawa prac Anny Rosiek, Marioli Rusnaczyk, Bogusława 

Juszkiewicza, Mariana Wójtowicza. 

10. „Z Obiektywem przez Powiat” – pokonkursowa wystawa fotografii. 

 

Projekty: 

1. MBP w Limanowej kontynuowała uczestnictwo i akcję w ramach ogólnopolskiej kampanii 

społecznej „Mała Książka – Wielki Człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki w 

ramach promocji czytelnictwa wśród przedszkolaków. 

2. W okresie objętym sprawozdaniem realizowano Wniosek pn. Przebudowa i rozbudowa 

budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-

2020. 

3. MBP w Limanowej otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” na cykl szkoleń dla 

bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych. Zadanie pod tytułem "Rozwijamy 

się, więc jesteśmy" polegało na organizacji szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, 

mających na celu rozwój bibliotekarzy i bibliotek na płaszczyźnie społecznej, regionalnej, 

zawodowej i informatycznej. 

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej przystąpiła do projektu ,,Wypożyczalnia 

odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – 

Edycja 2018’’ realizowanego przez stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

,,Larix’’ im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa 

urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Są 

to: 

Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu 

słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia, 

Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które  

w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki 

mówionej. 

5. Biblioteka zakwalifikowała się do projektu społecznego realizowanego przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pn. „Kliknij. Sprawdź. Zrozum”. W ramach 

projektu bibliotekarze zostali przeszkoleni i przygotowani do pracy warsztatowej.  

W związku z pozyskanymi kompetencjami przeprowadzono warsztaty w limanowskiej 

bibliotece dotyczące „fake newsów” i krytycznego myślenia.  

 

 

 

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ 

 

Zbiory muzealne – stan na koniec 2019 r.: 21.086 ,w tym historyczne 1.148, sztuka 279, 

etnografia 338, fotografia 15.819, archiwalia 3.345, inne 157. 

 

Zwiedzający w 2019 r.  

–ogółem 2616, w tym w grupach zorganizowanych 320, w tym młodzież szkolna 320, 

- korzystający z biletów ulgowych 599, 

- zwiedzający bezpłatnie 1669, 

Zorganizowane wystawy w 2019 r. : czasowe 2, stałe 1 

 

Digitalizacja zbiorów: 

- zbiory zdigitalizowane ogółem 7794 
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- digitalizacja w ciągu roku 2 

- udostępnione za pośrednictwem katalogu elektronicznego 737 

 

Działalność kulturalna w 2019 r.: 

- 4 odczyty (liczba uczestników 200) 

- 4 koncerty (liczba uczestników 294) 

- 41 warsztatów (liczba uczestników 480) 

- 2 imprezy plenerowe (liczba uczestników 6000) 

- 73 lekcji muzealnych (liczba uczestników 943) 

 

 

L. Zarządzanie kryzysowe 

Głównymi działaniami realizowanymi w 2019 roku w zakresie Zarządzania Kryzysowego 

były zadania wynikające z faktu wprowadzania na terenie Kraju przez Prezesa Rady Ministrów 

stopni alarmowych zobowiązujących jednostki samorządowe do realizacji na obszarze gmin 

różnorakich przedsięwzięć o charakterze antyterrorystycznym. Realizując wytyczne zawarte  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu 

przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 

alarmowych CRP opracowywane były stosowne zarządzenia Burmistrza Miasta Limanowa, 

których treść przekazywana była następnie przez Przewodniczącego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego zarówno do pracowników Urzędu Miasta Limanowa jak i do kierowników 

miejskich jednostek organizacyjnych i zarządców obiektów będących miejscami dużych 

skupisk ludzkich. W zarządzeniach tych określone zostały zadania przewidziane do realizacji 

w tego typu sytuacjach. 

Innymi zadaniami realizowanymi w 2019 roku w zakresie Zarządzania Kryzysowego były 

zadania informacyjno - sprawozdawcze wyznaczone przez Małopolski Urząd Wojewódzki  

w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.  

W roku 2019 nie występowały na terenie Limanowej długotrwałe opady deszczu, podtopienia 

i inne zjawiska nadzwyczajne jakie miały miejsce w poprzednich latach a więc nie było 

konieczności wprowadzania alarmów powodziowych i innych zmuszających Urząd do 

prowadzenia akcji ratowniczych czy uruchomienia rezerwy celowej. 

Istotnym elementem działań z zakresu zarządzania kryzysowego jest raportowanie w związku 

z zaistniałymi sytuacjami pogodowymi jak również informowanie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego o sposobach przygotowania się do zimowego i letniego 

wypoczynku młodzieży, przygotowania się do ekstremalnych warunków w okresie zimowym, 

stanu jakości powietrza itp. 

 

Głównymi działaniami realizowanymi w 2019 roku w zakresie Obrony Cywilnej, Spraw 

Obronnych i Wojskowych były zadania wyznaczone przez Małopolski Urząd Wojewódzki  

w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej. 

W pierwszych miesiącach roku realizowane były – tak jak i w poprzednich latach - zadania  

zakresu kwalifikacji wojskowej, które wymagały przygotowania odpowiedniej dokumentacji 

zarówno na potrzeby własne jak i organu prowadzącego coroczną kwalifikację na terenie 

Powiatu Limanowskiego. Najważniejszym elementem tego procesu jest ustalenie miejsca 

pobytu osób z rocznika podstawowego i roczników starszych, skuteczne przekazanie 

zawiadomienia o obowiązku stawienia się przed PKL jak i ustalenie przyczyn niestawienia się 

części osób, co wiąże się z koniecznością odszukania osób spokrewnionych z mężczyznami 

podlegającymi kwalifikacji wojskowej i zebrania wyjaśnień w tym zakresie.  Jest to proces 

czasochłonny i wymagający pozyskiwania informacji o osobach poszukiwanych zarówno  
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od członków rodziny, sąsiadów, radnych osiedlowych a w przypadkach szczególnych 

wymagający działań Komendy Powiatowej Policji.  

Podobnie jak w poprzednich latach prowadzone były również różnego rodzaju treningi na 

szczeblu powiatowym lub wojewódzkim mające na celu sprawdzenie łączności radiowej, 

działania systemu wykrywania i alarmowania oraz działania tak zwanych stałych dyżurów w 

jednostkach samorządowych. W ramach takich treningów przekazywane są hasła i zadania do 

realizacji zarówno przez pracowników merytorycznych jak i inne osoby zaangażowane  

w realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych na terenie Miasta. 

Istotnym elementem działań z zakresu obrony cywilnej jest gospodarowanie sprzętem OC  

w magazynie zarówno miejskim jak i zakładowych. Z uwagi na prowadzone przez wiele 

tygodni w budynku Urzędu Miejskiego prace remontowe i montażowe związane 

uruchamianiem klimatyzacji konieczne było zabezpieczenie a następnie przywrócenie do stanu 

pierwotnego pomieszczeń magazynu obrony cywilnej, kancelarii informacji niejawnych i tak 

zwanej strefy ochronnej, w których to miejscach kumulowały się działania ekip firm 

realizujących te prace. 

Dokonano też zakupów ze środków własnych Urzędu Miasta materiałów i sprzętu, który 

stanowił będzie wyposażanie magazynu OC jak i przeciwpowodziowego . 

Bardzo istotną częścią realizowanych zadań są działania polegające na opracowywaniu lub 

aktualizowaniu różnego rodzaju bieżących dokumentów planistycznych i sprawozdawczych - 

takich jak plany działań, bazy danych, katalogi zagrożeń, protokoły kontroli agregatów 

prądotwórczych, meldunki i oceny sytuacji pogodowych oraz innych - na potrzeby takich 

instytucji jak MUW w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, WKU w Nowym Sączu, 

Komendy PSP i Komendy Policji w Limanowej. 

Straż Miejska 

Działalność Straży Miejskiej w Limanowej w 2019 roku obejmowała: 

14. Podejmowanie interwencji w sprawach naruszenie porządku i spokoju publicznego. 

15. Prowadzenie stałych kontroli przestrzegania Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

16. Zwalczanie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, sprzedaży alkoholu 

osobom nieletnim. 

17. Przeciwdziałanie prowadzenia handlu w miejscach niedozwolonych, nie przestrzegania 

przepisów handlu na targowiskach. 

18. Podejmowanie działań wobec osób, które naklejają plakaty w miejscach niedozwolonych. 

19. Interweniowanie w sytuacjach gdy powstaje niebezpieczeństwo w miejscach publicznych 

przy wykonywaniu różnych robót drogowych. 

20. Podejmowanie działań wobec osób, które nie przestrzegają przepisów związanych  

z trzymaniem psów. 

21. Prowadzenie działalności prewencyjno sankcyjnej wobec osób naruszających przepisy 

Prawa o ruchu drogowym. 

22. Interweniowanie w przypadkach niszczenia dróg, chodników. 

23. Przeciwdziałanie żebractwu. 

24. Podejmowanie interwencji wobec osób, które naruszają obyczajność publiczną. 

25. Prowadzenie postępowań w stosunku do osób niszczących mienie publiczne. 

26. Przeciwdziałanie zaśmiecaniu miejsc publicznych. 

27. Kontrola i egzekwowanie przepisów dotyczących: 

a) gospodarki odpadami stałymi, zwłaszcza przez podmioty gospodarcze, 

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
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b) gospodarki ściekowej, dotyczy to przede wszystkim gospodarstw indywidualnych 

/nacisk na podłączanie się do kanalizacji, odprowadzanie ścieków w sposób 

niedozwolony/, 

c) utrzymania czystości chodników /sople, śnieg na dachach/, 

d) utrzymania czystości w obrębie gospodarstw domowych (w tym: wykaszania traw, 

palenie ognisk), 

28. Prowadzenie profilaktycznych działań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

wokół szkół. 

29. Współudział w zabezpieczaniu uroczystości państwowych, imprez kulturalnych, 

sportowych, innych. 

30. Stałe monitorowanie zagrożeń występujących w mieście oraz współpraca z Policją 

polegająca na dostarczaniu  zapisów z monitoringu czy wymiany informacji. 

31. Strażnicy współpracowali z wydziałami Urzędu Miasta Limanowa i jednostkami 

podległymi przy realizacji zadań powierzonych tym podmiotom. 

 

Straż Miejska liczy 4 etaty, w 2019 roku stwierdziła 730 wykroczeń w związku z czym 341 

osób ukarano mandatami na kwotę 34850,00 zł. Wobec 362 osób zastosowano pouczenie, 

a w 27 sprawach skierowano wnioski do sądu. 

Realizując zadania z zakresu ochrony ładu i porządku w mieście Limanowa: 

- strażnicy zabezpieczyli 6 uroczystości i imprez państwowych i miejskich, 

- uczestniczyli w kontroli i inwentaryzacji 1463 palenisk domowych, 

- przeprowadzono 68 kontroli targowisk, 

- podjęto czynności w 141 sprawach zgłoszonych przez mieszkańców miasta, 

- w ramach współpracy z KPP w Limanowej odbyło się 38 patroli prewencyjnych , 

- zabezpieczali ruch drogowy w okresie od 15 października do 13 grudnia w ramach realizacji 

zadania rewitalizacji Rynku w Limanowej. 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Miasto Limanowa w swoim obszarze terytorialnym posiada dwie ochotnicze straże pożarne.  

W 2019 roku straże te niosły pomoc okolicznej ludności w przypadkach wystąpienia pożarów, 

działając w Krajowym systemie Ratowniczo Gaśniczym wspomagały straże pożarne na terenie 

powiatu Limanowskiego i Nowosądeckiego. Ponadto angażowały się w pomoc techniczną  

w przypadkach wypadków drogowych a zwłaszcza przy występowaniu zanieczyszczeń dróg 

olejami lub innymi środkami technicznymi. Aktywnie wspomagały społeczność limanowska 

przy zabezpieczeniach uroczystości o charakterze państwowym, regionalnym, religijnym jak 

również kulturalno-oświatowym i sportowym. Prowadziły też własną działalność kulturalną. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Limanowej liczy 60 członków, w 2019 r brała udział w 61 

zdarzeniach, 14 pożarów w których uczestniczyło 50 strażaków, 34 miejscowych zagrożeniach 

uczestniczyło 225 strażaków (wypadki drogowe, akcje powodziowe, ratownictwo chemiczne, 

wichury, poszukiwania itp.) Zabezpieczała rejonu (miasta) w 12 przypadkach przy 

uczestnictwie 199 strażaków. Alarmy fałszywe w 3 przypadkach (15 strażaków). Brała udział 

w ćwiczeniach 1 raz z udziałem 5 strażaków. OSP Limanowa uczestniczyła również  

w zabezpieczaniu uroczystości lokalnych jak „Dni Limanowej, Święto Niepodległości, Dzień 

Strażaka wraz z Pielgrzymką do Bazyliki, Zabezpieczenie Św. Zmarłych, Zaduszki oraz  

2 pokazy sprzętu, w tych czynnościach uczestniczyło 48 strażaków. 

Ochotnicza Straż Pożarna Łososina Górna liczy 107 strażaków, w 2019 roku brała udział w 94 

zdarzeniach, w 17 pożarach w których uczestniczyło 111 druhów, 22 wypadkach drogowych 

przy uczestnictwie 127 druhów, w 32 zagrożeniach miejscowych gdzie uczestniczyło 183 

druhów, 52 druhów zabezpieczyło 10 zdarzeń operacyjnych oraz 4 razy wyjeżdżano do 
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fałszywych alarmów. Druhowie brali udział w 6 ćwiczeniach i szkoleniach  przy uczestnictwie 

50 strażaków. 

W ramach bieżącej działalności dla utrzymania gotowości bojowej OSP Limanowa i OSP 

Łososina Górna zakupiono sprzęt dla jednostek, zapewniono badania lekarskie dla strażaków 

ochotników jak również ubezpieczono strażaków i pojazdy. Zapewniono środki na zwrot 

kosztów związanych z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Udzielono pomocy 

finansowej OSP Łososina Górna w kwocie 30 000 zł na remont budynku remizy. Na realizację 

powyższych zadań przeznaczono kwotę 90377,00 zł. 

Strefa Płatnego Parkowania  

Dbając o racjonalne wykorzystanie miejsc parkingowych w mieście Limanowa działa strefa 

płatnego parkowania. Miasto Limanowa w ramach strefy płatnego parkowania posiada 748 

miejsc parkingowych, wpływy za korzystanie z tych miejsc w 2019 roku wyniosły 800 800 zł, 

prowizja za prowadzenie parkingów wyniosła 210 115 zł. 

 

Pozostałe: 

Troską miasta Limanowa jest również pomoc innym podmiotom, realizowano to poprzez 

udzielenie Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej pomocy w kwocie 11 000 zł  

z przeznaczeniem na dodatkowe służby na rzecz miasta Limanowa. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej  otrzymała  kwotę 8 000 zł na 

zakup wyposażenia.  

 

 

 

VI.   REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA LIMANOWA 

 

 Rada Miasta Limanowa w 2019 r. obradowała na 17 sesjach zwyczajnych, w tym na  

4 sesjach zwołanych na wniosek Burmistrza Miasta. 2 uroczyste sesje związane były z rocznicą 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz z obchodami uzyskania przez Polskę Niepodległości  

11 Listopada. Podczas wszystkich sesji Rada podjęła ogółem 111 uchwał. 

 Wszystkie podjęte przez Radę Miasta Limanowa uchwały zostały w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Krakowie z Zespołem w Nowym Sączu. 

 Największa liczba podjętych uchwał w 2019 r. dotyczyła sfery ogólnobudżetowej,  

w tym m.in. zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2019 r., zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, udzielonych dotacji, pomocy finansowej, zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2018, udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

miasta za rok 2018, uchwalenia budżetu miasta Limanowa na 2020 r. oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na kolejne lata. 

Realizacja budżetu za 2019 r. została szczegółowo opisana w sprawozdaniu Burmistrza Miasta 

Limanowa z dnia 27 marca 2020 r. z wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2019 r. 

 

W zakresie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto uchwały, które 

dotyczyły: 
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- udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej na 

konserwację ołtarza Matki Boskiej Różańcowej (udzielono pomocy finansowej w wysokości 

50.000 zł) 

- udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej 

na konserwację nawarstwień malarskich na ścianach prezbiterium i nawy kościoła (udzielono 

pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł) 

-  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem 

współfinansowania zakupu umundurowania specjalnego i wyekwipowania osobistego 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej (udzielono pomocy finansowej  

w wysokości 8.000 zł) 

- udzielania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej Łososina Górna z siedzibą w Limanowej na 

pokrycie kosztów remontu remizy OSP Łososina Górna w Limanowej (udzielono pomocy 

finansowej w wysokości 30.000 zł) 

 

 W ramach zapobiegania patologiom społecznym w 2019 r. podjęto uchwałę ustalającą 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Limanowa na 2020 r. 

 W zakresie nagród i wyróżnień w 2019 r. Rada Miasta Limanowa podjęła 7 uchwał  

w sprawie przyznania tytułu i medalu za Zasługi dla Miasta Limanowa oraz 12 uchwał  

w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa. 

Lista odznaczonych tytułem i medalem Za Zasługi dla Miasta Limanowa: 

- Pani Maria Szkarłat 

- Pani Kazimiera Zięba 

- Pan Wiesław Stanik 

- Pan Wincenty Curzydło 

- Pani Edyta Lachor-Mitkowska 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Limanowej 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Górnej 

Lista odznaczonych tytułem i medalem Przyjaciel Miasta Limanowa: 

- Pani Maria Dąbrowska-Czernek 

- Pan Adam Lachcik 

- Pan Józef Oleksy 

- Pan Stanisław Bieda 

- Pan Marek Sukiennik 

- Pani Renata Czaja 

- Pan Sławomir Szymocha 

- Pan Jan Dutka 

- Pani prof. dr hab. Adrienne Kormendy 

- Pan Denes Fekete  

- Pan Kazimierz Pasiut 

- Pan Jerzy Dudka 

 

W 2019 r. wpłynęły do tutejszego urzędu dwie skargi dotyczące działalności Burmistrza 

Miasta. Obie zostały przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,  

po czym przedstawione na Sesji Rady Miasta. 

W obu przypadkach skargi okazały się bezzasadne. 
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VII.  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

We współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabiera współpraca i wymiana 

doświadczeń. Dlatego Limanowa, podobnie jak inne miasta i miasteczka w Polsce, stara się 

znaleźć przyjaciół w bliższych i dalszych krajach Europy. Służy temu, realizowana już od wielu 

lat, idea Miast Partnerskich. Największe tradycje ma przyjaźń miasta Limanowa z miastem 

Dolny Kubin na Słowacji, która trwa od roku 1969. Początkowo dziedziną dominującą we 

wzajemnych kontaktach był sport, później współpraca przeniosła się na inne płaszczyzny.  

W 2019 roku minęło 50 lat partnerstwa Limanowa-Dolny Kubin. Z tej okazji organizowane 

były wspólne projekty (kulinarny i pożarniczy). W minionym roku odbyło się wiele spotkań, 

prezentacji i promocji miast po obu stronach granicy. W kolejnych latach grono miast 

partnerskich powiększało się i obecnie - oprócz umowy z Dolnym Kubinem - Limanowa 

zawarła porozumienia o współpracy z Wathlingen w Niemczech, Truskawcem na Ukrainie oraz 

Nagykallo na Węgrzech. Prowadzona jest również współpraca przypieczętowana umowami  

z miastem Nilles w Stanach Zjednoczonych oraz polskimi miastami Mrągowo i Kłodzko. 

Celem zawartych porozumień jest rozwijanie wzajemnych kontaktów oraz propagowanie 

tradycji i kultury miast partnerskich. Bliskie kontakty prowadzone są na wszystkich 

płaszczyznach, od kulturalnej po ekonomiczną. Partnerstwo daje obu stronom możliwość 

zawierania przyjaźni, poznania i zrozumienia warunków życia, a także zwyczajów 

mieszkańców. Wzajemne kontakty pozwalają także na wymianę poglądów i doświadczeń 

przedstawicieli samorządów, którzy pomimo odmiennych uwarunkowań narodowych  

i społecznych, są zainteresowani prezentacją zarówno swoich osiągnięć, jak też chcą skorzystać 

z wiedzy oraz doświadczeń przyjaciół z zagranicy 

  Władze miasta dążą to tego, aby w sposób szczególny rozwijała się z każdym 

partnerskim miastem dwustronna korzystna wymiana w dziedzinach kultury, sportu, spraw 

społecznych i gospodarki, a przyjacielskie kontakty między mieszkańcami wszystkich 

zaprzyjaźnionych miast mogły być w dalszym ciągu pielęgnowane. 


