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WSTĘP
______________________________________________

Na mocy art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy zobowiązany został do
corocznego przedstawiania Radzie Gminy i mieszkańcom gminy raportu o stanie
gminy.
Poniższy dokument obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy
w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz
uchwał Rady Gminy.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu
w sytuację gospodarczą i społeczną gminy, jest on również podstawą oceny
możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport przedstawia analizę następujących obszarów działalności gminy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demografia,
finanse gminy,
inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane
w sołectwach,
działalność gospodarcza,
warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi,
kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami),
zagospodarowanie przestrzenne,
oświata,
kultura,
sport.

Do opracowania raportu wzięto pod uwagę analizy poszczególnych
wydziałów Urzędu Gminy Limanowa, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
szereg dokumentów, będących w posiadaniu urzędu, a także informacje
zamieszczone na stronach internetowych, dane udostępnione przez Komendę
Powiatową Policji w Limanowej, NZOZ w Męcinie i NZOZ w Nowym Rybiu, Główny
Urząd Statystyczny oraz Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z O.O./o Kraków.
Działania Wójta Gminy Limanowa w 2019 r. miały na celu w szczególności
poprawę warunków życia mieszkańców gminy, między innymi poprzez budowę
nowych i modernizację istniejących dróg, realizację inwestycji związanych
z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zwiększenie dostępności
usług komunalnych dla mieszkańców gminy.

2019 rok pozwolił dokładniej zapoznać się z
działającym w gminie
systemem gospodarki komunalnej - zwłaszcza wodno-ściekowej. Niestety wiele
z prowadzonych inwestycji, aby mogły funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem,
wymaga dodatkowych prac, a co za tym idzie zwiększonych nakładów
finansowych. Również istniejąca infrastruktura techniczna wymaga ciągłej
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modernizacji. Mamy nadzieję, że zdobyta w ciągu tego roku wiedza, pomoże
właściwie zaplanować kolejne zadania, jak i ukończyć te już rozpoczęte.

Biorąc pod uwagę aktualny stan finansów gminy, w szczególności duży
poziom zadłużenia, działania Wójta skoncentrowały się głównie na poszukiwaniu
i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym, bez dalszego zadłużania,
można realizować tak ważne dla mieszkańców inwestycje.

Ważnym aspektem w działalności Wójta Gminy była też kwestia poprawy
jakości funkcjonowania oświaty w gminie, jak również podejmowania inicjatyw
kulturalnych i sportowych.
Mamy nadzieję, że Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom
Gminy Limanowa do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat
przyszłości gminy.

Wójt Gminy Limanowa
Jan Skrzekut
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY
______________________________________________________
Gmina Limanowa położona jest w południowej części województwa
małopolskiego, w powiecie limanowskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta
Limanowa.
Gmina Limanowa powstała 1 stycznia 1992 r. na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 w sprawie połączenia lub podziału
niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz
zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dz. U. z 1991 r. Nr 87 poz. 397), w wyniku
którego dokonano podziału Miasta i Gminy Limanowa na dwie odrębne jednostki
samorządowe: Miasto Limanowa i Gmina Limanowa.

W granicach administracyjnych Gminy Limanowa znajduje się 21 wsi:
Bałażówka, Kanina, Kisielówka, Kłodne, Koszary, Lipowe, Łososina Górna,
Makowica, Męcina, Młynne, Mordarka, Nowe Rybie, Pasierbiec, Pisarzowa,
Rupniów, Siekierczyna, Sowliny, Stare Rybie, Stara Wieś, Walowa Góra, Wysokie.
Na terenie gminy utworzono 23 sołectwa. Terytoria wsi pokrywają się
z terytoriami sołectw, z wyjątkiem wsi Siekierczyna, która została podzielona na
dwa sołectwa Siekierczyna I i Siekierczyna II oraz wsi – Stara Wieś, która
również została podzielona na dwa sołectwa – Stara Wieś I i Stara Wieś II.
Pod względem wielkości powierzchni struktura wsi jest znacznie
zróżnicowana. Największa obszarowo jest Stara Wieś o powierzchni 2.117,30 ha,
najmniejsza natomiast – Bałażówka o powierzchni 81,61 ha.
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Tabela. Powierzchnia
miejscowościach gminy

oraz

Miejscowość
Bałażówka
Kanina
Kisielówka
Kłodne
Koszary
Lipowe
Łososina Górna
Makowica
Męcina
Młynne
Mordarka
Nowe Rybie
Pasierbiec
Pisarzowa
Rupniów
Siekierczyna
Sowliny
Stara Wieś
Stare Rybie
Walowa Góra
Wysokie
Razem
Opracowanie: własne

liczba

budynków

Powierzchnia
[ha]
81,46
458,32
224,84
661,46
303,41
305,95
283,42
280,29
1 793,25
776,79
1 113,75
760,68
433,40
1 573,33
1 005,66
1 237,60
407,87
2 117,26
593,10
146,04
673,97
15 231,85

w

poszczególnych

Ilość
budynków
46
161
133
296
217
280
183
79
1002
406
763
248
166
672
436
577
359
1228
140
114
197
7 703

Powierzchnia Gminy Limanowa wynosi 15 232 ha. W tym użytki rolne to
9.848 ha, co stanowi 65% powierzchni, a lasy, zadrzewienia i zakrzewienia to
4.901 ha (w tym lasy to 4.435 ha), co stanowi 32 % powierzchni. Grunty
zabudowane i zurbanizowane to 404 ha, co stanowi 2,6 % powierzchni, pozostałe
83 ha to nieużytki i grunty pod wodami.
Gminę Limanowa przecina droga krajowa Nr 28 Zator – Wadowice - Rabka
- Limanowa - Nowy Sącz - Gorlice - Jasło - Krosno – Sanok - Kuźmice - Bircza Przemyśl - Medyka - granica państwa oraz droga wojewódzka Nr 965 Limanowa Bochnia – Zielona, a ponadto linia kolejowa Chabówka - Limanowa - Nowy Sącz.
Gmina posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, liczne cieki wodne i potoki,
wzniesienia o dużych walorach widokowych. Różnorodność form terenowych
w połączeniu z występującymi kompleksami leśnymi, jak również malowniczość
krajobrazu czyni te rejony atrakcyjnymi pod względem turystycznym. Cześć
miejscowości gminy znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego NATURA
2000.
Największą rzeką w granicach gminy jest Łososina- lewobrzeżny dopływ
Dunajca. Większymi potokami na terenie Gminy Limanowa są: potok
Starowiejski, potok Smolnik, potok Słomka. Cieki wodne charakteryzują się
dużymi wahaniami wodostanów i przepływów oraz dużą aktywnością
powodziową. Gmina Limanowa leży w rejonie ubogim w wodę, na jej obszarze
występują ograniczenia w zaopatrzeniu sieci osadniczej w wodę.
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II.

INFORMACJA
O
REALIZACJI
POLITYK,
PROGRAMÓW
I STRATEGII W 2019 r.
____________________________________________________
W Gminie Limanowa w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty
strategiczne:
1.

Strategia Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2014-2020,

2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Limanowa,

3.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Limanowa uchwalone 29 kwietnia 2004 r.,

4.

Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023,

5.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Limanowa,

6.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Limanowa,

7.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Limanowa na lata 2012-2032,

8.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Limanowa na lata 2016-2020,

9.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa
na lata 2016-2021,

10. Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020,
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 r.,
13. Gminny
program
współpracy
z
organizacjami
działającymi na terenie Gminy Limanowa na 2019 r.

pozarządowymi
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Ad. 1
STRATEGIA ROZWOJU GMINY LIMANOWA NA LATA 2014-2020
to dokument uchwalony przez Radę Gminy Limanowa (Uchwała Nr
XXIV/197/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2014-2020), który
wyznacza cele, jakie Gmina Limanowa powinna osiągnąć do 2020 roku.
W ,,Strategii…” sformułowano misję, wizję i cele strategiczne oraz cele
operacyjne i wynikające z nich kierunki działań.
Wizja Gminy Limanowa określona w Strategii Rozwoju:
Gmina Limanowa atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, zasobna
ekonomicznie

dzięki:

bogatemu

dziedzictwu

kulturowemu,

zmodernizowanej infrastrukturze technicznej, turystyce, wykształconym
i

przedsiębiorczym

mieszkańcom

-

przyjazna

dla

mieszkańców,

inwestorów i gości. Otwarta na nowe technologie proekologiczne oraz
wszechstronny i zrównoważony rozwój.

Stan realizacji Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2014-2020 :
Analizując Strategię Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2014-2020 działania
gminy w 2019 r. koncentrowały się w następujących obszarach :
1. Dziedzictwo kulturowe i oferta wolnego czasu
2. Gospodarka lokalna
3. Jakość życia i kapitał ludzki

Modernizacja infrastruktury technicznej:
• drogi,
• wodociągi,
• kanalizacja.
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Ad.1. W obszarze Dziedzictwo kulturowe i oferta wolnego czasu :
Cel strategiczny I - Wzrost atrakcyjności Gminy Limanowa poprzez
rozwój oferty czasu wolnego, wykorzystanie walorów środowiska
przyrodniczego i potencjału dziedzictwa kulturowego.
Cel operacyjny 1.1 - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej
• modernizacja istniejących boisk i obiektów sportowych,
• podniesienie standardu infrastruktury drogowej z przeznaczeniem dla
turystyki rowerowej.
Cel operacyjny 1. 2 - Tworzenie warunków do rozwoju sportów letnich
i zimowych
• rozwój różnorodnych form sportowych w upowszechnianiu kultury
fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych, tak aby
kultura fizyczna była stylem życia i źródłem zdrowia mieszkańców,
• przekazywanie dotacji dla klubów sportowych na realizację zadania
własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa,
• przyznawanie nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników
sportowych,
• organizacja zawodów sportowych w szkołach na terenie gminy,
• poprawa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
• wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych.
Cel operacyjny 1. 3 - Rozwój kierunków turystyki (agroturystyka,
turystyka ekologiczna, pielgrzymkowa, weekendowa, samochodowa,
piesza) i komplementarnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego
• promocja gminy, jako ośrodka turystyki całorocznej,
• przedstawienie zróżnicowanej oferty turystycznej w zakresie aktywnego
wypoczynku i spędzania wolnego czasu o każdej porze roku
z wykorzystaniem regionalnego potencjału dziedzictwa kulturowego dla
osób o rożnych potrzebach i zainteresowaniach.
Cel operacyjny 1. 4 - Wzrost poziomu świadczonych usług
• podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców o regionie i gminie
• podnoszenie jakości usług w turystyce i agroturystyce
Cel operacyjny 1. 5 - Kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturalnego
• wspieranie działalności indywidualnych artystów, zespołów regionalnych,
kół gospodyń wiejskich oraz placówek kulturalnych,
• współpraca z organizacjami i instytucjami kultury w zakresie wspólnych
działań na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
• kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego i folkloru,
• współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego,
• podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców o regionie, tradycji i kulturze
oraz kultywowanie tradycji regionu,
• zwiększenie atrakcyjności turystycznej w oparciu o zachowanie dziedzictwa
kulturowego poszczególnych wsi Gminy Limanowa.
Cel operacyjny 1. 6 - Promocja
• organizowanie imprez kulturowych,
• aktualizacja strony internetowej, w celu prezentacji stale aktualnej oferty
turystycznej Gminy Limanowa,
• promocja regionu z proponowaną ofertą turystyczną poprzez wydanie
folderów i innych materiałów promocyjnych,
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•
•
•

zamieszczenie na stałe oferty turystycznej Gminy Limanowa na stronie
Gminy Limanowa,
promowanie oferty turystycznej Gminy Limanowa na lokalnych portalach,
gazetach regionalnych, itp.,
organizacja konkursów fotograficznych oraz wiedzy o regionie i Gminie
Limanowa.

Ad.2. W obszarze Gospodarka lokalna:
Cel strategiczny II - Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności
gospodarczej
Cel operacyjny 2.1 - Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
i tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla osób do 30 roku życia
i po 50 roku życia
• promocja podejmowania i realizacji inicjatyw gospodarczych na terenach
wiejskich w sferze pozarolniczej (np. małe przetwórstwo, usługi
agroturystyczne, rękodzieło artystyczne , pamiątkarstwo, agroturystyka,
rolnictwo ekologiczne, usługi dla ludności).
Cel operacyjny 2.2 - Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw
rolnych i wspieranie pozarolniczych form działalności gospodarczej
• współorganizowanie bezpłatnych specjalistycznych szkoleń dla rolników,
• promowanie stosowania nowych technik i metod w produkcji rolniczej,
• promowanie ekologicznej produkcji rolniczej,
• zaoferowanie doradztwa oraz pomocy dla rolników aplikujących o środki
z programów ukierunkowanych na obszary wiejskie, możliwości pozyskania
środków na rozwój
gospodarstw agroturystycznych (współpraca
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oddział w Limanowej, Powiatowym
Zespołem Doradztwa Rolniczego w Limanowej),
• sukcesywne zalesianie gruntów o niskiej wartości bonitacyjnej.
Cel operacyjny 2.3 - Wspieranie powstawania nowych oraz tworzenie
sprzyjających warunków dla rozwoju już istniejących podmiotów
gospodarczych w oparciu o walory turystyczne gminy
• ułatwienia administracyjno-organizacyjne dla przedsiębiorców,
• wspieranie współpracy międzygminnej , pozyskanie do współpracy Gminy
Skarbimierz.
Cel operacyjny 2.4 - Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy
• pozyskanie nowych terenów pod inwestycje gminne poprzez wykupy
gruntów ,
• przygotowanie terenów pod inwestycje gminne,
• poprawa infrastruktury drogowej,
• monitorowanie procedury budowy infrastruktury kolejowej pod kątem jej
dostępności dla mieszkańców (budowa peronów na terenie Gminy).
Ad.3. W obszarze Jakość życia i kapitał ludzki:
Cel strategiczny III - Wzrost atrakcyjności gminy, jako miejsca do
mieszkania, pracy i wypoczynku
Cel operacyjny 3.1 - Budowanie partnerstwa na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych
• promowanie aktywności osób, rodzin i środowiska lokalnego,
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wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz
pomocy społecznej.
Cel operacyjny 3.2 - Profesjonalizacja podmiotów polityki społecznej
• rozwój oferty wczesnego wsparcia rodziny na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych.
Cel operacyjny 3.3 - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia osób
i rodzin zagrożonych marginalizacją
• wspieranie przedsiębiorczości,
• propagowanie zdrowego trybu życia,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych,
• zapewnienie systemu opieki nad osobami przewlekle chorymi w domu,
• społeczna integracja osób niepełnosprawnych,
• integracja zawodowa i społeczna mniejszości narodowej.
Cel operacyjny 3.4 - Rozwój systemu zarządzania i ostrzegania
kryzysowego
• rozwój technologii wspierających działania ratownicze, jak również
ostrzegających o nadchodzących zagrożeniach (system powiadamiania
SMS, centralne sterowanie syrenami),
• doposażenie jednostek OSP,
• realizacja programów doskonalenia kadr.
Cel operacyjny 3.5 - Poprawa bezpieczeństwa osobistego obywateli
• współpraca Gminy z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
z mieszkańcami Gminy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego,
• realizacja programów edukacji w zakresie bezpieczeństwa,
• rozwój infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa (chodniki,
przejścia, oznakowanie).
Cel operacyjny 3.6 – Poprawa obsługi obywateli w urzędzie gminy
• podnoszenie jakości obsługi obywateli – projekt Gminy Limanowa do
PFRON w zakresie pozyskania dofinansowania na wykonanie podjazdu dla
niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Limanowa,
• zwiększanie dostępności usług publicznych,
• wzrost dostępności usług realizowanych przez Internet.
Cel operacyjny 3.7 – Rozwój umiejętności i kompetencji kadry urzędu
gminy
• wzmocnienie działań kadrowo-szkoleniowych, pracy, okresowej oceny
pracowniczej, rozwoju zawodowego (uprawnienia budowlane pracownika
urzędu gminy dające możliwość samodzielnego nadzorowania inwestycji),
• promowanie zasad i procedur przejrzystości,
• podnoszenie poziomu kultury etycznej kadry.
Cel operacyjny 3.8 – Budowa i bieżące utrzymanie infrastruktury
drogowej
• budowanie nowych dróg o nawierzchni bitumicznej (drogi powodziowe,
FDS, drogi rolnicze i realizacje ze środków własnych),
• koordynacja usług transportu publicznego,
• opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowanie
projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz
obiektów mostowych,
• utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, także
utrzymanie zimowe oraz utrzymanie porządku i czystości, zakup ciężkiego
sprzętu do utrzymania sieci dróg gminnych i osiedlowych,
•
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•
•

koordynacja robot w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego,
sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów a także pielęgnacja
zieleni w pasie drogowym.

Cel operacyjny 3.9 – Ochrona i poprawa środowiska naturalnego na
terenie gminy
• pobór i uzdatnianie wody, dystrybucja wody systemem wodociągów,
dystrybucja wody beczkowozami, rozbudowa sieci wodociągowej,
• budowa oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków (budowa oczyszczalni w Starej Wsi, modernizacja oczyszczalni
w Męcinie i Siekierczynie),
• zbiórka i gospodarowanie odpadami stałymi – odbiór i wywóz odpadów
komunalnych.
Cel
operacyjny
3.10
–
Poprawa
jakości
zagospodarowania
przestrzennego gminy
• rozwój mieszkalnictwa i infrastruktury społecznej (zatrudnienie urbanisty
w urzędzie gminy na ½ etatu),
• ochrona obszarów i obiektów zamieszkiwania ludności i środowiska
przyrodniczego.
Cel strategiczny IV - Nowa jakość edukacji na terenie Gminy Limanowa
w celu zwiększenia skuteczności i sprawności realizacji zadań
samorządu z zakresu edukacji
Cel operacyjny 4.1 – Podniesienie jakości nauczania w szkołach na
terenie gminy
• nabycie przez uczniów skutecznego posługiwania się technologią
informacyjną,
• skuteczne posługiwanie się przez absolwentów językami obcymi,
• tworzenie warunków zdobywania wiedzy przez uczniów
na jak
najwyższym stopniu,
• podniesienie
kompetencji
uczniów
z
uwzględnieniem
postaw
przedsiębiorczych, obywatelskich, społecznych,
• zapewnienie różnorodnej oferty dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach
edukacyjnych z dostosowaniem bazy dydaktycznej do rozpoznanych
potrzeb,
• wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie opieki przedszkolnej
i żłobkowej,
• wzrost realizacji indywidualnych zainteresowań uczniów,
• dostosowanie oferty szkół do obserwowanych dysfunkcji uczniów.
Cel operacyjny 4.2 – Modernizacja bazy oświatowej
• remonty budynków szkolnych,
• doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny,
• racjonalne wykorzystanie, rozbudowa i systematyczna modernizacja
zaplecza sportowego szkół wraz z budową placów zabaw.
Cel operacyjny 4.3 - Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie patologiom
społecznym w szkole i środowisku lokalnym
• kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych – z przygotowaniem do
życia w rodzinie i społeczeństwie,
• działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałanie patologiom,
• systematyczne podnoszenie wiedzy nauczycieli na temat uzależnień,
• organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
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Cel operacyjny 4.4 - Podniesienie poziomu zaangażowania rodziców
i środowiska w proces edukacyjno-wychowawczy
• zwiększanie zaangażowania rodziców i środowiska lokalnego w życie
szkoły,
• podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci sprawiających
kłopoty wychowawcze.
Reasumując, działania Gminy w zakresie realizacji ,,Strategii Rozwoju
Gminy Limanowa na lata 2014- 2020” w 2019 zostały przełożone na poziom
konkretnych stanowisk pracy, w tym na zadania i działania poszczególnych
wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ukierunkowane były przede
wszystkim na tworzeniu warunków zrównoważonego rozwoju Gminy Limanowa
z poszanowaniem środowiska naturalnego, w celu poprawy poziomu życia
mieszkańców i turystów odwiedzających gminę z wykorzystaniem potencjału
przyrodniczo - kulturowego, gospodarczego i aktywności mieszkańców.

Ad. 2
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LIMANOWA
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
ze zmianami, określiła wieloletnie zadania inwestycyjne na terenie Gminy
Limanowa. Poniższa tabela obrazuje stopień zaawansowania inwestycji w ramach
WPF:
Tabela. Wieloletnie zadania inwestycje określone w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa zadania

Rewitalizacja przestrzeni publicznej
na terenie Gminy Limanowa w celu
rozwiązywania problemów
i potrzeb społecznych "Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Kisielówce
na cele publiczne (świetlica wiejska)
wraz z zagospodarowaniem działki"
Wykonanie dokumentacji na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Mordarka - Sarczyn
Budowa wodociągu z przyłączami w
sołectwie Nowe Rybie i Stare Rybie
wraz z budową zbiornika na wodę
Budowa oczyszczalni ścieków w
sołectwie Stara Wieś
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w sołectwie Stara Wieś
Rozbudowa budynku
wielofunkcyjnego w Mordarce wraz
z zagospodarowaniem terenu opracowanie dokumentacji

Okres realizacji
w latach

2019 - 2020

Stopień realizacji

W trakcie realizacji

2019 - 2020

Nie rozpoczęto
działań

2018 - 2020

W trakcie realizacji

2018 - 2020

W trakcie realizacji

2018 - 2020

W trakcie realizacji

2019 - 2020

Nie rozpoczęto
żadnych działań
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Opracowanie dokumentacji na
budowę sieci wodociągowej wraz ze
zbiornikiem na wodę w sołectwie
Siekierczyna II
Modernizacja sali gimnastycznej i
przyszkolnego boiska sportowego
wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Starej Wsi oraz
sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Pisarzowej
Wykonanie dokumentacji na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Kłodne
i Męcina
Wykonanie dokumentacji na
budowę sieci kanalizacyjnej
zachodniej części Gminy Limanowa
Opracowanie projektu budowy
Szkoły Podstawowej w Wysokiem
wraz z salą gimnastyczną
Opracowanie projektu przebudowy
drogi Sowliny - Mordarka K340478

Opracowanie projektu przebudowy
drogi K340479 Sowliny od
ul.Willowej do ul. Słonecznej

Przebudowa drogi gminnej K340452
Męcina - Kłodne - Stańkowa

Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Kanina
i Wysokie
Opracowanie: własne
15.

2018 -2020
Nie rozpoczęto
żadnych działań

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2020

2019 - 2020

Wniosek złożony do
MSiT

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji
Umowa z biurem
projektowym zawarta
w dniu 04.05.2020
W trakcie
przygotowywania
wniosku
przetargowego
W trakcie
przygotowywania
wniosku
przetargowego na
opracowanie
koncepcji
Zadanie w trakcie
realizacji (planowany
termin zakończenia
prac czerwiec 2020)
W trakcie realizacji
(zadanie na
ukończeniu)

Ad. 3
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(SUIKZP)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Limanowa (SUiKZP) dokument sporządzony dla całego obszaru Gminy
Limanowa, który określa politykę przestrzenną i kierunki zagospodarowania. Nie
jest aktem prawa miejscowego jak miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, a więc nie stanowi podstawy do wydawania decyzji
administracyjnych. Stanowi bardziej dokument kierownictwa wewnętrznego dla
organów gminy. SUiKZP wiąże Wójta podczas sporządzania MPZP. W 2019 roku
było wykorzystywane do wydawania zaświadczeń ze studium oraz pomocniczo do
ustaleń warunków zabudowy oraz analizy terenu zgodnie ze studium.
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Ad. 4
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DO ROKU 2023
Po przeprowadzonej procedurze wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, Rada Gminy Limanowa drogą uchwały w dniu 28 marca
2017 r. (Nr XVI/174/2017) przyjęła zidentyfikowany obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji, dzięki czemu możliwe jest objęcie wyznaczonego obszaru,
procesem rewitalizacji.
Jest to dokument, którego wykonanie zakłada pobudzenie aktywności
lokalnej społeczności na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gminy, poprzez
realizację zdefiniowanych w nim przedsięwzięć społeczno - gospodarczych.
Gmina Limanowa otrzymała dofinansowanie projektu pn. „ Rewitalizacja
przestrzeni publicznej
na terenie Gminy Limanowa w celu rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów i potrzeb społecznych” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Projekt obejmuje realizację 4 zadań:
1) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie wraz
z budową sali gimnastycznej i urządzeniem kuchni i jadalni, wykonaniem
boiska o sztucznej nawierzchni oraz zagospodarowaniem terenu wokół
szkoły.
Okres realizacji : 2015 r. - 2019 r.
Całość zadania : 2 972 446,40 zł,
Dofinansowanie : 2 182 835,63 zł, wkład własny : 789 610,77 zł.
Zadanie zrealizowane
2) Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Rupniowie wraz
z
urządzeniem
oddziału
przedszkolnego
i
świetlicy
z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i urządzeniem boiska
sportowego do piłki siatkowej i siłowni.
Okres realizacji: 2019 r.
Całość zadania : 1 860 347,61 zł
Dofinansowanie : 1 372 626,16 zł, wkład własny : 487 721,45 zł.
Zadanie zrealizowane
3) Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Starym Rybiu.
Okres realizacji: 2019 r.
Całość zadania : 592 838,25 zł,
Dofinansowanie : 276 013,93 zł, wkład własny : 316 824,32 zł.
Zadanie zrealizowane
4) Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kisielówce
na cele publiczne (świetlica wiejska) wraz z zagospodarowaniem działki.
Okres realizacji: 2019 – 2020 r.
Całość zadania : 1 828 124,40 zł,
Dofinansowanie : 1 314 902,19 zł, wkład własny : 513 222,21 zł.
Zadanie w trakcie realizacji

17

RAPORT O STANIE GMINY LIMANOWA ZA 2019 ROK

Ad. 5
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
Przyjęty uchwałą Rady Gminy Limanowa nr XVII/177/2017 z dnia
28 kwietnia 2017 r. PGN jest dokumentem o charakterze strategicznym, który
określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki
niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki
niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu
energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.
Do działań priorytetowych PGN dla Gminy Limanowa należy:
1) redukcja emisji CO2 o 20% w 2020 roku w porównaniu do 1990 r.,
2) wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do
20% w 2020r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
3) zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.
W tym kontekście, dla osiągnięcia prawidłowego opracowania, a następnie
realizacji wskazanych działań priorytetowych, celem PGN jest m.in. wskazanie
działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Limanowa, ułatwienie
podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i
mieszkaniowych,
umożliwienie
maksymalnego
wykorzystania
energii
odnawialnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
PGN zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych
i finansowych jego wdrażania. W szczególności definiuje podstawowe informacje
na temat struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,
wykorzystywanych zasobów ludzkich, budżetu i źródła finansowania inwestycji,
zawartych w dokumencie, a także planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Ad. 6
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY LIMANOWA (PONE)
Przyjęty uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XII/132/2016 z dnia 14
września 2016 r. PONE jest dokumentem mającym na celu określenie potencjału
i
możliwości
techniczno-ekonomicznych
do
przeprowadzenia
działań
termomodernizacyjnych i modernizacji źródeł ciepła w obiektach mieszkalnych na
obszarze Gminy Limanowa. Opracowanie jest spójne z zapisami dokumentów
szczebla unijnego i krajowego w zakresie dbałości o środowisko naturalne,
a w szczególności o jakość powietrza atmosferycznego. Opracowanie PONE
zostało sporządzone zgodnie z dostępnymi opracowaniami i danymi
statystycznymi, a także przeprowadzoną ankietyzacją na obszarze gminy
i Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Limanowa.
Dokument sporządzony został jako odpowiedź na występujące
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wraz
z zawartością benzo(a)pirenu w powietrzu w latach 2013-2015, odpowiedzialnych
w głównej mierze za tzw. niską emisję. W PONE wskazane zostały źródła
i charakterystyka niskiej emisji, a także określona została łączna emisja
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego z terenu gminy. Na
podstawie analizy ankiet, określona została również charakterystyka źródeł ciepła
i struktura zużycia energii, a także możliwości przeprowadzenia działań
termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i modernizacji źródeł ciepła.
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Zarówno PGN oraz PONE są dokumentami wymaganymi przy składaniu przez
gminy wniosków o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014–2020.
Gmina Limanowa opracowała ww. dokumenty m.in. w celu pozyskania środków
na realizacje ograniczenia emisji zanieczyszczeń z palenisk domowych.
W 2019 roku zlikwidowano 153 kotły centralnego ogrzewania, tzw.
pozaklasowych, zastępując je kotłami spełniającymi odpowiednie normy.
Z programu RPO uzyskano i rozliczono na ten cel dotację w wysokości:
1 479 034,72 zł.

Ad. 7
PROGRAM USUWANIA
LIMANOWA

WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH

AZBEST

Z

TERENU

GMINY

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XX/141/2012 z dnia 23
listopada 2012 r.. Jego zadaniem jest określenie warunków sukcesywnego
usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie zawarte zostały m.in.
ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy, które jako
zinwentaryzowane
umieszczono
w tzw. „bazie
azbestowej". Ponadto
w programie określono szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych
pokryć azbestowych i płyt azbestowo - cementowych, oraz propozycje odnośnie
udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu.
Ogólnie na terenie Gminy Limanowa oszacowano 5 567,56 Mg wyrobów
zawierających azbest. Do tej pory – w latach 2012-2019- odebrano od
mieszkańców gminy w sumie 2 224,02 Mg azbestu.
Z kolei w 2019 roku odebrano i unieszkodliwiono na koszt gminy 369,2 Mg
wyrobów zawierających azbest, na co wydatkowano kwotę 117 627,12 zł.

Ad. 8
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
LIMANOWA NA LATA 2016-2020

MIESZKANIOWYM

ZASOBEM

GMINY

Przyjęty został uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XI1/133/2016 z dnia 14
września 2016 r. Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy jest określenie podstawowych założeń
i wytycznych działań gminy, zabezpieczających racjonalne gospodarowanie
posiadanym zasobem mieszkaniowym.
Racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym służyć ma realizacji
zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania
potrzeb wspólnoty samorządowej, poprzez zapewnienie lokali socjalnych i lokali
zamiennych, traktowane jako priorytet wobec ustawowego obowiązku gminy,
a także w miarę możliwości zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach. Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Limanowa na lata 2016 - 2020 zawiera opis
ilościowy i jakościowy stanu obecnego zasobu, potrzeby remontowe
i inwestycyjne oraz prognozy działań w latach 2016 -2020, nakierowane na
poprawę stanu technicznego i standardu zasobu mieszkaniowego. Program
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określa stan techniczny zasobu mieszkaniowego będącego w dyspozycji Gminy
Limanowa, analizę potrzeb w zakresie remontów i modernizacji wynikających ze
stanu technicznego budynków i lokali, wskazanie źródeł finansowania gospodarki
mieszkaniowej, określenie zasad polityki czynszowej, a także wskazanie działań
mających na celu poprawę wykorzystania zasobu i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy. W bieżącym roku kalendarzowym planowane
jest opracowanie nowego programu na lata 2021-2025.

Ad. 9.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA
LATA 2016-2021

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY LIMANOWA NA

Przyjęta została Uchwałą Nr X/111/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27
kwietnia 2016 r. Opracowanie i realizacja Strategii wynika z obowiązku prawnego
nałożonego na gminę na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia Rozwiązywania
Problemów społecznych dla Gminy Limanowa wskazuje istotne kwestie
społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy, a także wytycza: cele strategiczne
projektowanych zmian, kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie
niepożądanych oraz zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających
efektywność dokonywanych zmian. Wskazuje również na sposób realizacji
podejmowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii, określa ramy
finansowe oraz wskaźniki realizacji działań. Strategia jest dokumentem
stworzonym na okres sześcioletni i dlatego niezbędny jest jej stały monitoring
i ewaluacja realizowanych zadań. Rozwój gminy opiera się na kształtowaniu
celów polityki społecznej.
Za cel generalny strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016-2021
przyjęto
„Tworzenie
instytucjonalnych,
organizacyjnych
i materialnych warunków sprzyjających ograniczaniu obszarów wykluczenia
społecznego”. Diagnoza zjawisk i problemów społecznych oraz wyznaczony cel
generalny Strategii stanowiły podstawę wyznaczania priorytetów, na których
koncentrowane są działania samorządu gminy do 2021 roku:
I.
Zintegrowany system pomocy społecznej,
II.
Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny,
III.
Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu,
IV.
Tworzenie godnych warunków zamieszkania,
V.
Tworzenie
warunków
rozwoju
kapitału
kulturowego
oraz
edukacyjnego.

Ad. 10
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021
Został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Limanowa
w dniu 12 września 2019 r. Każdego roku sporządzany jest Monitoring Programu.
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych zapewniono pomoc asystenta rodziny. W roku 2019 Gminny
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w celu realizacji tego zadania
zatrudniał jednego asystenta rodziny. Zatrudnienie było realizowane w ramach
środków rządowego Programu „Asystent rodziny 2019” Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej oraz środków własnych gminy.
W 2019 r. asystent rodziny współpracował z 18 rodzinami, 5 z nich zostało
zobowiązanych do współpracy postanowieniem Sądu Rejonowego w Limanowej,
pozostałych 13 rodzin było wspieranych za ich zgodą i aktywnym udziałem.
Tabela. Asystent rodziny w Gminie Limanowa w latach 2018-2019
2018
rok
Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z
asystentem rodziny
4
Liczba rodzin korzystających z usług asystentów
rodziny
14
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS

2019
rok
5
13

Piecza zastępcza.
W 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 32 dzieci z 18 rodzin
biologicznych zamieszkałych na terenie Gminy Limanowa. Dzieci przebywały w
16 rodzinach zastępczych, w tym w 8 rodzinach spokrewnionych
z dzieckiem przebywało 18 dzieci, w 8 rodzinach zastępczych niezawodowych 12 dzieci, instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 2 dzieci z 2 rodzin.
W 2019 roku Gmina ponosiła odpłatności za pobyt 24 dzieci z 12 rodzin
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za pobyt 2 dzieci z 2 rodzin
umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 6 dzieci z 4 rodzin zostało
umieszczonych w pieczy zastępczej przed wejściem przepisów zobowiązujących
gminy do współfinansowania ich pobytu w pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 191 ust.8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j. Dz. U z 2020 r. p-oz. 821), w
przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na
zamieszkanie dziecka, ponosi odpłatność za jego pobyt w pierwszym roku 10 %
wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku 30 %, w trzecim i
następnych 50 % wydatków.
GOPS Limanowa ponosił część kosztów pobytu dzieci w w/w formach opieki
zastępczej - zgodnie z zapisami ww. ustawy - w wysokości 10%, 30 % lub 50 %
kosztu pobytu dziecka.
Na ten cel w 2019 roku wydatkowano ogółem
136.902,08 zł. W 2018 roku wydatki te wynosiły 125.551,81 zł. W stosunku do
2018 roku nastąpił wzrost nakładów. Powodem wzrostu nakładów była zmiana
odpłatności za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej z 10 % na 30%
oraz z 30% na 50 %. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych
gminy.
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Ad. 11
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2020
Przyjęty został uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXV/207/2013 z dnia 11
września 2013 r.
W ramach Programu w roku 2019 procedura „Niebieska Karta” została
wszczęta 50 razy. W całym roku 2019, biorąc pod uwagę również procedury
„Niebieska Karta” wprowadzone w latach ubiegłych i kontynuowane w roku 2019,
prowadzonych było łącznie 75 procedur „Niebieska Karta”.
W każdym przypadku, powoływana była „grupa robocza”, która zajmowała
się problemem danej rodziny. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele
Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Oświaty oraz Kuratorzy. W przypadku każdej z rodzin, w Ośrodku
Pomocy Społecznej odbywały się posiedzenia grup roboczych realizujących
procedurę „Niebieska Karta” z udziałem zaproszonych osób, które były dotknięte
przemocą. Udzielano osobom dotkniętym problemem przemocy wsparcia
i szczegółowych informacji, na temat możliwości uzyskania pomocy ze strony
każdej z instytucji. Pracą Socjalną objęte zostały wszystkie rodziny objęte
procedurą „Niebieska Karta”. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej monitorował sytuację w rodzinach objętych procedurą „Niebieska
Karta”, poprzez systematycznie wizyty w miejscu zamieszkania, co najmniej raz
w
miesiącu.
Prowadzona
była
praca
socjalna.
Udzielano
wsparcia
i pomocy rodzinom w rozwiązaniu problemu przemocy. Podczas składanych wizyt
u rodzin, zwracano szczególną uwagę na bezpieczeństwo domowników, w
szczególności małoletnich dzieci. Motywowano osoby stosujące przemoc do
poprawy zachowania, udzielano porad na temat możliwości rozwiązania
problemów w rodzinie, jak podjęcie leczenia odwykowego, praca terapeutyczna,
poradnie rodzinne, pomoc psychiatryczna, prawna i psychologiczna. Prowadzono
ścisłą współpracę z Policją, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, placówkami
oświatowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Każda z osób stosujących przemoc w rodzinie, z którą przeprowadzono
rozmowę, została poinformowana i motywowana do udziału w Programie
Korekcyjno - Edukacyjnym. Rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
udzielono również wsparcia finansowego z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził także dwie edycje „Szkoły
dla Rodziców”, zajęć prowadzonych przez psychologa dla rodziców z rodzin
wielodzietnych i zagrożonych przemocą w rodzinie. Udział w zajęciach wzięło 17
osób.
W roku 2019 odbyły się również 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
który powołuje i koordynuje prace grup roboczych realizujących procedurę
„Niebieska Karta”.
W roku 2019 przeprowadzona została kampania informacyjno –
edukacyjna, dotycząca problemu przemocy w rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Limanowej rozprowadził materiały informacyjne w postaci ulotek
oraz plakatu. Materiały te zostały rozprowadzone na terenie Gminy Limanowa
w 6 szkołach oraz w zakładach opieki zdrowotnej. Za pośrednictwem tych
instytucji, trafiły do mieszkańców gminy. Łącznie rozprowadzono 500 ulotek.
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Materiały informacyjne rozprowadzane były także w budynku Urzędu Gminy
w Limanowej, gdzie rozwieszono również plakaty informacyjne dot.
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy, przez
osoby dotknięte przemocą.
Przy GOPS Limanowa działał Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Punkt działał 3 razy w tygodniu w każdy
poniedziałek i piątek w godz. 10.00 – 12.00 oraz w każdy czwartek w godz.
15.00 – 18.00. Dyżury pełnili pracownicy socjalni, a w czwartki również
psycholog. Punkt świadczył poradnictwo dla osób dotkniętych i zagrożonych
problemem przemocy w rodzinie. Udzielano również porad małżeństwom
dotkniętym kryzysem przemocy w rodzinie. W okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2019r., z pomocy Punktu skorzystało 40 osób (niektóre osoby
kilkakrotnie korzystały z porady pracownika socjalnego i psychologa). Pracownik
socjalny i psycholog udzielili łącznie 56 porad z czego psycholog udzielił 38 porad
a pracownicy socjalni 18).
Na terenie Gminy Limanowa, nie ma w chwili obecnej „Mieszkania
Chronionego”. Gmina zabezpieczała miejsca schronienia dla osób doznających
przemocy w rodzinie, na podstawie porozumienia zawartego przez Powiat
Limanowski z Miastem Nowy Sącz, gdzie osoby zagrożone przemocą w rodzinie,
mogły uzyskać schronienie w Hostelu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, przy
Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

Ad 12.
GMINNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI I
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2019 ROK

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

Uchwalony został 6 grudnia 2018 r. - Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy
Limanowa.
Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dn. 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2277), do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją
społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
Głównym celem Gminnego Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych,
społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych .
Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach programu należą:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu, w tym dofinansowanie w ramach zawartego
porozumienia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, rozmowy
motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z osobami
uzależnionymi, kierowanie na badania specjalistyczne w celu wydania opinii
psychologiczno – psychiatrycznej, kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie
uzależnionego do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie rodzinom, w których
występuje problem z nadużywaniem alkoholu i narkotyków pomocy;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym finansowanie
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pozalekcyjnych zajęć sportowych, zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie
na terenie szkół pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, finansowanie
programów
profilaktycznych
w
szkołach
podstawowych,
wspieranie
organizowanych w szkołach, bibliotekach, świetlicach konkursów o tematyce
alkoholowej, tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie instytucji
tworzących materiały, mające oddziaływanie profilaktyczne (ankiety, broszury,
gazetki, ulotki, płyty itp.), dofinansowywanie profilaktycznych i terapeutycznych
obozów i innych zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (kolonii,
wycieczek) dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, co następuje
poprzez wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe, związane
z profilaktyką oraz rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii;
kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia,
dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii, współpracę i wspieranie ruchów samopomocowych
szczególnie AA oraz AL-ANON, współpracę z innymi organizacjami i jednostkami
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Sposób wydatkowania środków w ramach programu zostanie przedstawiony
w dalszej części opracowania w dziale ochrona zdrowia.

Ad. 13
GMINNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI
NA TERENIE GMINY LIMANOWA W 2019 R.
Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych , Rada Gminy Limanowa
w dniu 6 grudnia 2018 r. uchwaliła roczny Program współpracy Gminy Limanowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, podejmując uchwałę Nr II/16/2018.
Celem programu było określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania
przez gminę działań organizacji pozarządowych, by samorząd gminy włączył
organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej. Program został
opracowany metodą partnerską m.in. podczas spotkań z przedstawicielami
organizacji pozarządowych z terenu Gminy Limanowa, a także po zapoznaniu się
z ich potrzebami w celu sprecyzowania zakresu wzajemnego współdziałania.
Program zawierał dwie formy współpracy z organizacjami pozarządowymi:
finansową i pozafinansową.
Zadania
priorytetowe
programu
stanowiło:
wspieranie
inicjatyw
kulturalnych promujących lokalne zwyczaje i tradycje, wspierania działań na
rzecz ochrony, poznania i promocji wiedzy o przeszłości kulturowej regionu,
prezentacji dorobku stowarzyszeń kulturalnych, wspierania lokalnych twórców
ludowych, organizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych o dużym znaczeniu
dla lokalnej społeczności z zakresu kultury oraz wspierania inicjatyw
artystycznych.
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III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY LIMANOWA w 2019 r.
_________________________________________________________
W 2019 r. Rada Gminy Limanowa obradowała na 8 sesjach, podejmując 82
uchwały oraz przyjmując rezolucję w sprawie pozyskania udziału Gminy
Limanowa we własności budynku, w którym znajduje Zespół Szkolno –
Przedszkolny nr 4 w Limanowej.
Wykaz uchwał Rady Gminy Limanowa podjętych w 2019 r.
VIII kadencja
•

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Nr III/30/2018 Rady Gminy
Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r.

•

zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r. (7 zmian)

•

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa (5 zmian)

•

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Limanowa oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady
programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji –
paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne (2
zmiany)
przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line"
przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na
2019 r.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Limanowa a także określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Limanowa
zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i przyszkolnego
boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Starej
Wsi oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pisarzowej”
wnioskowanego przez Gminę Limanowa do współfinansowania ze środków w
ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej – EDYCJA 2019”
rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r.
środków stanowiących fundusz sołecki
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso i terminu płatności dla inkasentów
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
zarządzenia
poboru
opłaty
za
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Skarbimierz
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pisarzowej
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Wsi za 2018 r.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Starej Wsi
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie
i młodsze, zatrudnionymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Limanowa
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu
płatności dla inkasentów
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
wotum zaufania dla Wójta Gminy Limanowa za 2018 r.
rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r.
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r.
pozbawienia statusu pomnika przyrody
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie
na ławnika
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję w latach
2020-2023
zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację
zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2019
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
na uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
i terminu płatności dla inkasentów
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
na uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wynagrodzenia za inkaso
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest
Gmina Limanowa
zmiany uchwały Nr XXIV/242/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek
wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie
Gminy
Limanowa
oraz
trybu
kontroli
prawidłowości
pobierania
i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich
wykorzystania
zamiaru zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi
rozpatrzenia skargi Pana X na działalność Wójta Gminy Limanowa
rozpatrzenia skargi Pana X na działalność Przewodniczącego Rady Gminy
Limanowa
zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych,
które nie wygasają z upływem roku budżetowych 2019
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Limanowa
zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację
zadania p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś”

•

przyjęcia "Programu współpracy
pozarządowymi na rok 2020 "

•

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie w celu
opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie
Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

•

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na
2020 r.

•
•

•

Gminy

Limanowa

z

organizacjami

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego
porozumienia
w
sprawie
infrastruktury
drogowej
planowanej
do
wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii
kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Koszary oraz
upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego
porozumienia
w
sprawie
infrastruktury
drogowej
planowanej
do
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•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii
kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Pisarzowa
i Męcina oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego
porozumienia
w
sprawie
infrastruktury
drogowej
planowanej
do
wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii
kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz
upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego
porozumienia
w
sprawie
infrastruktury
drogowej
planowanej
do
wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii
kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz
upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego
porozumienia
w
sprawie
infrastruktury
drogowej
planowanej
do
wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii
kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina
i Kłodne oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego
porozumienia
w
sprawie
infrastruktury
drogowej
planowanej
do
wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii
kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Kłodne oraz
upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego
porozumienia
w
sprawie
infrastruktury
drogowej
planowanej
do
wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii
kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Mordarka,
Pisarzowa, Męcina i Kłodne oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego
porozumienia
zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków
budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu
płatności dla inkasentów
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020
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•

•
•
•

•

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłaty za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Limanowa
zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Wsi
rozpatrzenia skargi Pana X na działalność Wójta Gminy Limanowa
przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Rozwijanie kompetencji
kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa" przewidzianym do
realizacji w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie
10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne
wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej
w miejscowości Męcina

Uchwały Rady Gminy zostały przekazane do organu nadzoru (Wojewody
Małopolskiego/Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie) w ramach
sprawowanego nadzoru prawnego. 37 uchwał, będących aktami prawa
miejscowego, zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego. Ponadto uchwały zostały podane do wiadomości publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Limanowa. Uchwały zostały przekazane
przez Wójta Gminy do realizacji przez merytoryczne wydziały Urzędu
Gminy/jednostki organizacyjne gminy. O sposobie realizacji uchwał Wójt Gminy
przekazywał systematycznie informacje na sesjach rady gminy, w punkcie
„Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym”.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaskarżyła do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie uchwały Rady Gminy Limanowa:
1. Nr VI/56/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów
i
2. Nr VI/57/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada Gminy Limanowa w dniu 30 grudnia 2019 r. podjęła uchwały
1. Nr XI/110/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso i terminu płatności dla inkasentów
i
2. Nr XI/111/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso,
w których uchylone zostały wyżej wymienione zaskarżone uchwały.
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IV. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
_________________________________________________

1. Struktura gminy
W 2019 r. funkcję Wójta Gminy Limanowa sprawował Pan Jan Skrzekut.
Rada Gminy Limanowa liczy 21 radnych. Przy Radzie Gminy działają
następujące komisje:
1) Rewizyjna,
2) Skarg, Wniosków i Petycji,
3) Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
4) Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
5) Kultury, Sportu i Turystyki,
6) Gospodarki
Komunalnej,
Ochrony
Środowiska
i
Planowania
Przestrzennego.
W Gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
•

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi;

•

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej;

•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej;

•

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie,

•

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem,

•

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie,

•

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie;

•

Szkoła Podstawowa w Młynnem,

•

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce,

•

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu,

•

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu,

•

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej,

•

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie,

•

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie,

•

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie,

•

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi,

•

Szkoła Podstawowa Nr 2 Stanisława Konarskiego w Starej Wsi,

•

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem.
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Wykonanie budżetu
następująco:

jednostek

organizacyjnych

przedstawia

się

Tabela. Wykonanie budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Limanowa
Nazwa jednostki
Plan na 2019 r. (w zł)
Wykonanie w 2019 r.
organizacyjnej
(w zł)
Gminna Biblioteka
420.000,00
420.000,00
Publiczna w Starej Wsi
Gminny Ośrodek
47.183.628,12
46.747.437,79
Pomocy Społecznej
w Limanowej
Gminny Zespół Obsługi
3 001 735,43
2 392 384,66
Szkół w Limanowej
Szkoła Podstawowa
1 382 329,20
1 352 290,18
w Kaninie
Szkoła Podstawowa
1 771 153,65
1 728 025,35
w Kłodnem
Szkoła Podstawowa
1 263 658,45
1 212 432,72
Nr 2 w Męcinie
Szkoła Podstawowa
1 784 834,80
1 729 493,32
w Młynnem
Szkoła Podstawowa
1 642 685,58
1 609 766,88
w Nowym Rybiu
Szkoła Podstawowa
1 639 242,55
1 571 204,18
Nr 1 w Siekierczynie
Szkoła Podstawowa
1 794 524,15
1 719 188,02
Nr 2 w Siekierczynie
Szkoła Podstawowa
1 193 148,25
1 163 802,31
w Wysokiem
Szkoła Podstawowa
4 034 327,99
3 931 194,63
Nr 1 w Męcinie
Szkoła Podstawowa
3 564 697,70
3 465 985,34
w Mordarce
Szkoła Podstawowa
2 900 545,23
2 812 591,21
w Pasierbcu
Szkoła Podstawowa
3 020 306,20
2 888 532,59
w Pisarzowej
Szkoła Podstawowa
2 882 140,60
2 778 257,85
w Rupniowie
Szkoła Podstawowa
2 676 607,31
2 609 869,41
Nr 1 w Starej Wsi
Szkoła Podstawowa
2 417 053,02
2 312 081,43
Nr 2 w Starej Wsi
Opracowanie: własne
Urząd Gminy Limanowa posiada swoją siedzibę przy ul. Matki Boskiej
Bolesnej 18b. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy wójtowi
w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami
prawa.
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Kierownikiem Urzędu jest Wójt. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy
Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Limanowa określa
Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta Gminy Limanowa w drodze
zarządzenia Nr 101/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., który był kilka razy
zmieniany.
Urząd Gminy Limanowa jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30, przy czym Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w
soboty, w godzinach uzgodnionych z osobami wstępującymi w związek
małżeński.
Kasa Urzędu obsługuje klientów w godz. od 800 do 1500.
Wójt Gminy Limanowa przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 8.00 - 15.00 oraz w czwartki od 15.00 -15.45.
Za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada Wydział
Organizacyjny.
Zasadniczymi jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu Gminy Limanowa są:
1) Wydział Organizacyjny,
2) Wydział Finansowy,
3) Wydział Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji,
5) Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich,
6) Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
7) Wydział Kultury i Promocji,
8) Urząd Stanu Cywilnego – oznaczony symbolem USC,
9) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
10) Audytor wewnętrzny,
11) Inspektor ochrony danych.
W Urzędzie Gminy Limanowa działa system obiegu dokumentów. W 2019 r.
wpłynęło 20 905 pism na dziennik podawczy, z czego 2 858 dokumenty stanowiły
faktury.
W kasie Urzędzie Gminy Limanowa istnieje możliwość płacenia kartą
płatniczą, ta forma realizacji opłat cieszy się coraz większą popularnością.
Poniżej schemat organizacyjny UG Limanowa (Zarządzenie
Limanowa Nr 101/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. ze zmianami).

Wójta

Gminy
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2. Demografia gminy
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. liczba mieszkańców Gminy
Limanowa zwiększyła się o 256 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r.
wynosiła 25 842 osób, w tym 12 927 kobiet i 12 915 mężczyzn. W odniesieniu
do poszczególnych kategorii wiekowych:
• liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła
5 429 osób,
•

liczba mieszkańców
16 149 osób,

•

liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 4 264.

w

wieku

produkcyjnym

(15-59

lat)

wynosiła

W 2019 r. urodziło się w gminie 401 osób, w tym 187 dziewczynek i 214
chłopców, a zmarło 207 osób, w tym 91 kobiet i 116 mężczyzn. Wobec tego
przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 194 osoby.
Tabela. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy
Lp.

Miejscowość

Liczba
mieszkańców
1
Bałażówka
145
2
Kanina
604
3
Kisielówka
519
4
Kłodne
1059
5
Koszary
793
6
Lipowe
841
7
Łososina Górna
282
8
Makowica
228
9
Męcina
3469
10
Młynne
1355
11
Mordarka
2787
12
Nowe Rybie
756
13
Pasierbiec
538
14
Pisarzowa
2094
15
Rupniów
1677
16
Siekierczyna
1909
17
Sowliny
811
18
Stara Wieś
4357
19
Stare Rybie
404
20
Walowa Góra
450
21
Wysokie
764
RAZEM 25 842
Opracowanie: własne
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3. Finanse gminy
Budżet Gminy Limanowa za 2019 rok

-

wielkości wykonane:

•
•

dochody
129.294.221,12 zł,
przychody (kredyty i pożyczki - 12.000.000,00 zł,
wolne środki - 3.837.438,63 zł,
spłata udzielonych pożyczek-13.990,96 zł) -15.851.429,59 zł,

•
•

130.680.680,57 zł,
9.073.472,64 zł.

wydatki
rozchody
(spłata kredytów i pożyczek 9.000.000,00 zł,
udzielone pożyczki – 73.472,64 zł)

Wolne środki budżetu Gminy Limanowa w kwocie 3.837.438,63 zł, które
stanowią część kwoty przychodów budżetu w 2019 r., pochodzą
z przeliczenia:
- środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych budżetu Gminy
Limanowa na koniec 2018 r. (7.664.543,18 zł),
- po dodaniu należności z tyt. dochodów budżetowych za 2018 r., które
wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r. (413.524,90 zł) ,
po
odjęciu
zobowiązań
budżetowych
powstałych
w
2018
r.
a uregulowanych w 2019 r. (44.808,99 zł),
- oraz po odjęciu kwot: środków pieniężnych na wydzielonym r-ku bankowym
Wydatków Niewygasających w 2018 r. (2.444.730,46 zł), subwencji oświatowej,
która wpłynęła w 2018 r. z przeznaczeniem na styczeń 2019 r. (1.751.090,00
zł).
Zadłużenie Gminy Limanowa na dzień 31 grudnia 2019 r.:

•

z tyt. pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie - 4.700.000,00 zł,

pożyczki przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy
Limanowa oraz na budowę oczyszczalni ścieków w Młynnem,
- 34.900.000,00 zł,
• z tyt. kredytów w bankach
- w tym kredyt zaciągnięty w 2019 r. - 12.000.000,00 zł
kredyty zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych
związanych z infrastrukturą komunalną w Gminie Limanowa tj. budową
dróg, modernizacją budynków użyteczności publicznej (szkoły, świetlice),
rozbudową wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej.

Kwota łącznego zadłużenia Gminy Limanowa 39.600.000,00 zł stanowi
30,63% wykonanych dochodów budżetowych.
Według danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Limanowa
na lata 2019 – 2027 wartość obciążenia budżetu spłatą długu oraz kosztami jego
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obsługi nie przekracza granicy limitów zadłużenia (wskaźników) wynikających
z przepisów ustawy o finansach publicznych.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie po wnikliwej analizie
przedłożonego przez Wójta Gminy Limanowa sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 rok, w uchwale Nr S.O.XII/423/36/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
pozytywnie zaopiniowała formalno-prawne aspekty wykonania budżetu
za 2019 rok.
W budżecie gminy w 2019 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego
w myśl ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r.
poz. 301). Gmina Limanowa nie jest obciążona zobowiązaniami z tytułu
udzielenia poręczeń, gwarancji i wyemitowanych papierów wartościowych.
Z budżetu Gminy Limanowa w 2019 r. zostały udzielone pożyczki
w łącznej kwocie 73.472,64 zł, w tym:
• 35.778,00 zł dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy
Limanowa z siedzibą przy ul. M.B.Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa,
• 37.694,64 zł dla Ludowego klubu Sportowego „Rupniów”
z siedzibą na stadionie w Rupniowie, 34-652 Nowe Rybie.

Zadania realizowane w Gminie Limanowa z udziałem środków
zewnętrznych, a także zadania realizowane w Gminie Limanowa
w latach wcześniejszych, dofinansowane w 2019 r.:
Tabela. Wykaz zadań dofinansowanych w 2019 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania

Modernizacja drogi dojazdowej
do pól - droga Pisarzowa do
Raczka dz. nr 1667
w miejscowości Pisarzowa o
długości 540 m
Przebudowa zatoki postojowej
przy drodze powiatowej
Limanowa – Chełmiec
nr 1551K
w centrum miejscowości
Mordarka
Budowa drogi Stara – Wieś –
Podlipowe
w ramach ZRID wraz
z rozbudową mostu
w ciągu drogi
Remont zniszczonej drogi Stara
Wieś – Pożary – Słopnice nr
340480K w km 0+060-0+150,
0+270-0+300, 0+310-0+350
wraz

Podmiot
finansujący

Kwota dofinansowania
(w 2019 r.)
w zł

Województwo
MAŁOPOLSKIE

135.000,00

26.404,00
Powiat Limanowa

Gmina Słopnice
200.000,00

Budżet Państwa

357.470,00
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5.

6.

7.

z remontem mostu
w km 0+050 oraz remontem
przepustu
w km 0+350
Remont drogi Przyszowa –
Wysokie – Męcina nr 340472K
w km 1+100-3+025, 3+4253+675, 3+925-4+325
Remont zniszczonego mostu
żelbetowego
w ciągu drogi Młynne –
Makowica nr 340459K w km
0+100
Remont zniszczonej drogi Stara
Wieś – Skorupówka nr
340483K w km 0+050-0+180

Budżet Państwa

1.054.640,00

Budżet Państwa

31.447,00

Budżet Państwa

45.360,00

Budżet Państwa

266.911,00

9.

Remont drogi gminnej nr
340473K Raszówki – Żmiąca –
Dobrocierz
w miejscowości Kanina i
Pisarzowa w km 0+182-0+702
i km 0+999-1+250
Budowa domu jednorodzinnego
szkieletowego

Budżet Państwa

294.726,00

10.

Otwarcie Letniego Sezonu
Turystycznego na Ziemi
Limanowskiej

Powiat Limanowa

7.500,00

8.

11.

12.

13.

14.

Zapewnienie gotowości bojowej
jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
województwa małopolskiego
w ramach konkursu
„Bezpieczna Małopolska”

Województwo
MAŁOPOLSKIE

Modernizacja budynku remizy
OSP w Kisielówce

Województwo
MAŁOPOLSKIE

Wstęp na pływalnię limanowską
uczniów szkół prowadzonych
przez gminę oraz ich
opiekunów, w ramach zajęć
wychowania fizycznego lub
zajęć pozalekcyjnych
Nauka jazdy na nartach w
ramach programu „Jeżdżę
z głową”
Rozbudowa boiska
lekkoatletycznego – budowa
bieżni, skoczni w dal, rzutni do
pchnięcia kulą
w miejscowości Męcina w

19.310,00

28.400,00

9.205,00
Powiat Limanowa

Województwo
MAŁOPOLSKIE

51.000,00

Województwo
MAŁOPOLSKIE
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ramach projektu „Małopolska
infrastruktura rekreacyjno sportowa – MIRS”
Budowa drogi Stara – Wieś –
Podlipowe
w ramach ZRID wraz z
rozbudową mostu w ciągu
drogi
w km 0+000-1+698
Budowa drogi gminnej w km od
0+011,00 do km 0+022,60
wraz
z rozbudową mostu
w miejscowości Stara Wieś,
Gmina Limanowa
Przebudowa drogi gminnej nr
K340452
w km od 0+027,22 do km
0+975
w miejscowości Męcina,
Kłodne, Gmina Limanowa
Program ERASMUS+ unijny
program na rzecz kształcenia,
szkolenia młodzieży
i sportu w SP Stara Wieś 1 zadanie realizowane od
2019 r. do 2021 r.
„Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II”
- obejmująca uczniów:
SP Męcina 1, SP Mordarka, SP
Pasierbiec, SP Pisarzowa,
SP Rupniów, SP Stara Wieś 1,
SP Stara Wieś 2
- zadanie realizowane
od 2017 r.
Rewitalizacja przestrzeni
publicznej na terenie Gminy
Limanowa w celu
rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów i
potrzeb społecznych zadanie realizowane od
2018 r.
– w tym dofinansowane
zadania: Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Siekierczynie nr 1 –
2.010.916,65 zł, Adaptacja na
cele publiczne budynku Szkoły
Podstawowej w Kisielówce –
21.000,00 zł, Modernizacja
części budynku Zespołu Szkół
w Rupniowie – 21.750,00 zł,
oraz koszty wspólne –

136.000,00

Budżet
Państwa – Fundusz
Dróg
Samorządowych

Budżet
Państwa – Fundusz
Dróg
Samorządowych

Budżet
Państwa – Fundusz
Dróg
Samorządowych

1.526.806,00

323.592,00

690.000,00

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
w Warszawie

103.455,64

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na
lata 2014 - 2020
współfinansowany
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

66.818,65

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na
lata 2014 - 2020 –
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

2.061.540,90
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22.

23.

24.

25.

26.

7.874,25 zł
Rozbudowa szlaków
wielofunkcyjnych wokół Góry
Mogielica
i szlaków łącznikowych w
Gminach Limanowa, Słopnice,
Kamienica
i Mieście Limanowa wraz z ich
połączeniem z trasą główną
VeloDunajec (umowa
partnerska)

Powiat Limanowa
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na
lata 2014 - 2020 –
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Budowa wodociągu
z przyłączami
w sołectwie Kanina wraz
z budową zbiornika na wodę
o poj. 200 m3
w miejscowości Wysokie
- zadanie realizowane od
2017 r.

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2014 - 2020

Poprawa warunków
komunikacyjnych i
bezpieczeństwa ruchu poprzez
przebudowę drogi gminnej
nr K340470 Pisarzowa – Łąki –
Działy w km 0+003 do km
0+640
- zadanie zrealizowane
od 2018 r.

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2014 - 2020

Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza na terenie Gminy
Limanowa poprzez wymianę
kotłów na źródła
wykorzystujące paliwa stałe zadanie realizowane od
2017 r.

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na
lata 2014 - 2020 –
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza na terenie Gminy
Limanowa poprzez wymianę
kotłów na kotły gazowe i na
biomasę
- zadanie realizowane
od 2017 r.

RAZEM

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na
lata 2014 - 2020 –
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

86.889,16

168.988,80

716.359,00

128.446,91

1.194.637,81

9.730.907,87

Opracowanie: własne
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość majątku Gminy Limanowa na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła
253 601 264,34 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiła kwotę
273.461.988,48 zł, co oznacza, że wartość majątku wzrosła (przy zwiększeniu
i zmniejszeniu) o około 8 %.

Lp.

Nr
grupy

1

0

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GMINY
LIMANOWA w 2019 ROKU
Stan na dzień
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na dzień
Nazwa grupy
01.01.2019 r.
(zł)
(zł)
31.12.2019 r.(zł)
(zł)
GRUNTY
BUDYNKI I LOKALE ORAZ
SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO
LOKALU UŻYTKOWEGO
I SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO
LOKALU MIESZKALNEGO
OBIEKTY INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ
KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE
MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY SPECJALISTYCZNE

6 824 836,79

629.137,66

31.900,00

7.422.074,45

53 004 588,34

3.830.310,46

0,00

56.834.898,80

179 428 000,32

13.855.381,80

30.775,16

193.252.606,96

652 753,64

12.202,90

0,00

664.956,54

426 993,24

1.234,20

41.482,22

386.745,22

107 974,25

413.709,26

5.500,00

516.183,51

255 139,17

60.345,54

0,00

315.484,71

2 181 596,01

479.094,00

241.560,00

2.419.130,01

508 195,94

51.660,00

9.457,81

550.398,13

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

8

7

ŚRODKI TRANSPORTU

9

8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

10

-

WYPOSAŻENIE

8 433 863,80

923.946,43

116.884,57

9.240.925,66

11

-

ZBIORY BIBLIOTECZNE

1 355 718,57

143.843,77

93.516,46

1.406.045,88

12

-

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I
PRAWNE

421 604,27

32.238,14

1.303,80

452.538,61

253 601 264,34

20.433.104,16

572.380,02

273.461.988,48

Opracowanie: własne
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Wykres. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień
31.12.2019 r.
Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na 31.12.2019 r.

GRUNTY
BUDYNKI I LOKALE
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE
URZĄDZENIA TECHNICZNE
ŚRODKI TRANSPORTU
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
WYPOSAŻENIE
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
ZBIORY BIBLIOTECZNE

Opracowanie: własne

5. Ochrona zdrowia
Na
terenie
gminy
w
2019
r.
funkcjonowały
2
NZOZ
w Męcinie i Nowym Rybiu. Liczba pacjentów w 2019 r., korzystających z tych
podmiotów wynosiła: NZOZ Męcina – 4 930, NZOZ Nowe Rybie - 2894, a liczba
udzielonych świadczeń zdrowotnych: NZOZ Męcina – 17 101, NZOZ Nowe Rybie
– 10624.
Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są indywidualne praktyki lekarskie
oraz stomatologiczne. Ze względu na małą liczbę ośrodków i brak
specjalistycznej kadry, mieszkańcy gminy zmuszeni są korzystać z usług
ośrodków zdrowia zlokalizowanych poza terenem gminy, m. in w
Mieście
Limanowa.
Na terenie miasta znajduje się Szpital Powiatowy, z którego usług
medycznych korzystają mieszkańcy całego Powiatu Limanowskiego.
Na terenie gminy w 2019 r. funkcjonowały dwie apteki, zlokalizowane
w m. Męcina, prowadzone przez podmioty niepubliczne.
W 2019 r. zrealizowano następujące programy profilaktyczne:
•

realizacja projektów promujących zdrowy styl życia w szkołach
gminnych, m. in. nauka pływania, nauka jazdy na nartach, edukacja
w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, przeciwdziałaniu
uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

NZOZ w Nowym Rybiu w 2019 r. realizował 2 programy profilaktyczne pn.
"Profilaktyka jamy ustnej" oraz "Zapobieganie chorobom Układu Krążenia".
Na dzień 1 stycznia 2019 r. na terenie gminy
napojów alkoholowych posiadało:

zezwolenie na sprzedaż
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•
•

38 punktów detalicznych (w tym A-37, B-32, C-35- łącznie 104 zezwolenia)
i
13 punktów gastronomicznych (w tym A-13, B-4, C-2 łącznie- 19
zezwoleń),

natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r.
• 42 punkty detaliczne (w tym A-41, B-35, C-38- łącznie 114 zezwolenia) i
• 13 punktów gastronomicznych (w tym A-13, B-4, C-2- łącznie 19
zezwoleń).
Przyczyną zwiększenia się ilości punktów sprzedaży jest otwarcie się nowych
placówek handlowych.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu
udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały
następujące wydatki:
Tabela. Wydatkowanie środków uzyskanych z opłaty za sprzedaż napojów
alkoholowych
Lp.
Zadanie
Kwota
wydatkowana
w zł
1.
Porozumienia z SOIK
5.000,00
2.

3.

4.
5.
6.

Opinie biegłych zlecane przez sąd i gminną komisję
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koszty opłaty
sądowej
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach
podstawowych, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno
– warsztatowych, udział w spektaklach o charakterze
profilaktyczno – edukacyjnym, zakup ulotek, plakatów, płyt itp.
Tworzenie warunków i promocja zdrowego trybu życia bez
uzależnień: m.in., konkursy, kampanie, zajęcia pozalekcyjne,
koła zainteresowań, zajęcia sportowe w ramach
upowszechniania sportu powszechnego, wypoczynek letni z
realizacją programu profilaktyki uzależnień, w tym kolonie
letnie i zimowe
Wspieranie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, ruchów
samopomocowych AA,AL-ANON
Inwestycja dot. zagospodarowania rekreacyjnego działki w
Walowej Górze- plac zabaw
Wynagrodzenia członków komisji oraz z tytułu umów zleceń dla
trenerów LKS wraz ze składkami od wynagrodzeń oraz
podatkiem
RAZEM

7.969,16

6.299,85

2.800,00ł
157 440,00
44.472,50

223.981,51

Opracowanie: własne

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.
wpłynęły 42 zgłoszenia o nadużywanie alkoholu.
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6. Pomoc społeczna
W 2019 r. beneficjentami pomocy społecznej było ogółem 1411 osób,
w tym 303 w wieku 0-17, 322 w wieku 18-60, 66 powyżej 60 roku życia, w tym
879 osób, których dochód mieści się w kryterium dochodowym wynikającym
z ustawy o pomocy społecznej oraz 532 osoby, których dochód jest wyższy od
kryterium dochodowego.
Na dzień 1 stycznia 2019r. 1220 rodzin otrzymało zasiłki rodzinne na
dzieci, a na dzień 31 grudnia 2019r. 1019 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice
otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początku roku 2796, a na koniec roku
2445. Kwota udzielonych świadczeń rodzinnych w 2019r. wyniosła
11 954 840,83 zł, w tym kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 1 370 317,32 zł.
Kwota świadczeń w 2019r. to wykorzystana dotacja (wydatki pomniejszone o
zwroty bieżące).
Na
początek
2019
r.
1932
rodziny
pobierały
wychowawcze(tzw.500+), a na koniec 2019r. 2856 rodzin.

świadczenie

Kwota wydatkowana w 2019 r. w skali gminy na:
Zasiłki celowe
– 89 790,50 zł
Zasiłki stałe
– 484 526,73 zł
Zasiłki okresowe
– 237 488,54 zł
Świadczenia pieniężne na zakup żywności –
303 059,27 zł
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
– 11 657,97 zł
Świadczenia wychowawcze
– 29 619 278,78 zł
Świadczenia rodzinne
- 10 297 993,17 zł
Zasiłki dla opiekuna
- 242 800,70 zł
Świadczenia rodzicielskie
– 930 281,60 zł
Zasiłki pielęgnacyjne
– 1 127 335,98 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego –
287 538,71 zł
Świadczenie z programu „Dobry start”
- 1 233 700,00 zł
Zasiłki z programu „Za życiem”
– 36 000,00 zł
Głównymi powodami przyznania świadczeń z pomocy społecznej były:
Tabela. Powody udzielania pomocy społecznej w Gminie Limanowa w 2019 r.
2019 rok
Liczba rodzin
Ubóstwo

%

268

64,0

Sieroctwo

0

0,0

Bezdomność

2

0,5

127

30,3

124

29,06

116

27,7

228

54,4

Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym:
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
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Długotrwała lub ciężka choroba

260

62,1

Bezradność w sprawach opiek.wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem

6

1,4

W tym: rodziny niepełne

0

0,0

W tym: rodziny wielodzietne

1

0,2

Przemoc w rodzinie

9

2,2

26

6,2

Narkomania

0

0,0

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

2

0,4

Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

0

0,0

Zdarzenie losowe

2

0,5

Sytuacja kryzysowa

0

0,0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

1

0,2

Alkoholizm

Opracowanie: własne, dane GOPS

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1234 Kart Dużej
Rodziny oraz 1011 Kart w wersji elektronicznej.
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej zawarł
umowę z:
• Wojewodą Małopolskim na realizację programu „Posiłek w szkole
i w domu”,
• Caritas Archidiecezji Krakowskiej na realizację Programu Operacyjnego
Pomoc Źywnościowa (FEAD),
• Wojewodą Małopolskim na realizacje programu „Rozwijanie form wsparcia
i pomocy na rzecz osób starszych 50+”,
• Wojewodą Małopolskim na realizację Programu „Asystent rodziny”,
• Nowosądeckim Towarzystwem im. Brata Alberta w Nowym Sączu,
• Nowosądeckim Ośrodkiem Profilaktyki Społecznej w Nowym Sączu
dotyczącą organizacji kolonii socjalno – zdrowotnej dla dzieci z rodzin
najuboższych, wielodzietnych, samotnie wychowujących.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2019 R.
•

W 2019r. GOPS we współpracy z Biblioteką, KGW i świetlicami wiejskimi
realizował projekt pt. „Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób
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starszych 50+”. W ramach projektu zrealizowano 141 zadań, w tym usługi
edukacyjne w formie spotkań autorskich, spotkań ze specjalistami
z zakresu zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa, biblioterapii, leczenia
uzdrowiskowego, ziołolecznictwa, ruchu i diety w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych. Zorganizowano 50 warsztatów edukacyjno-integracyjnych
z
udziałem
dzieci.
Tematy
warsztatów
to
m.in.
„Maszeruj
z kijami”, „Tradycje ludowe na Matkę Boską Zielną”, „Bądź aktywny, żyj
zdrowo”, Pilates „Tworzenie stroików bożonarodzeniowych”, „Tworzenie
kartek Bożonarodzeniowych”.
Wspierano mieszkańców Gminy poprzez tworzenie warunków dla
funkcjonowania nieformalnych grup samopomocowych.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano dwie grupy „Szkoły dla
rodziców”. W ramach zajęć każdej grupy odbyło się 10 spotkań.
•

Program „Posiłek w szkole i w domu”,

•

Program Operacyjny Pomoc Źywnościowa (FEAD),

•

„Rodziny adopcyjne” projekt realizowany we współpracy z fundacją
Stichting Hulp aan Limanowa z Holandii,

•

Kolonia socjalno-zdrowotna we współpracy z Nowosądeckim Ośrodkiem
Profilaktyki Społecznej,

•

Program „Rodzina 500+”,

•

Program „Dobry start”,

•

Program „Za życiem”,

•

Program „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie”,

•

„Szlachetna paczka”,

•

Program „Asystent rodziny 2019”.

7. Zamówienia publiczne
Poniżej przedstawione zostały informacje o realizacji ustawy Prawo
zamówień publicznych w Gminie Limanowa w 2019 roku.
I.
1.
POSTĘPOWANIA
O
O WARTOŚCI POWYŻEJ
nieograniczonego:
1.

UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
KWOTY
30.000 EURO
w trybie przetargu

Projekt jazdy na nartach – Jeżdżę z głową.

45

RAPORT O STANIE GMINY LIMANOWA ZA 2019 ROK

2.

3.
4.

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
skratek i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na
terenie Gminy Limanowa.
Budowa drogi Stara Wieś – Podlipowe w ramach ZRID wraz z rozbudową mostu w
ciągu drogi w km 0+000 – 1+698.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Limanowa w celu
rozwiązywania zdiagnozowanych problemów i potrzeb społecznych – Zadanie
częściowe
nr
1.
Rozbudowa
budynku
Szkoły
Podstawowej
w Rupniowie wraz z przebudową boiska i zagospodarowaniem terenu; Zadanie
częściowe nr 2. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Kisielówce
na
cele
publiczne
(świetlica
wiejska)
wraz
z zagospodarowaniem działki; Zadanie częściowe nr 3. Modernizacja budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Starym Rybiu.

5.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa.

6.

Remont dróg masa asfaltową.

7.

Likwidacja przełomów na drogach na terenie Gminy Limanowa.

8.

Remonty i przebudowy dróg na terenie Gminy Limanowa.

9.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Wieś I.

10.

Remont dróg masą asfaltową (2).

11.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Limanowa w roku szkolnym 2019/2020.

12.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Limanowa w roku szkolnym 2019/2020
(bis).

13.

Przebudowa drogi gminnej nr K340452 Męcina – Kłodne – Stańkowa w km od
0+027,22 do km 0+975.

14.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Limanowa w roku szkolnym 2019/2020
(3).

15.

Rozbudowa boiska lekkoatletycznego - budowa bieżni , skoczni w dal, rzutni do
pchnięcia kulą w Męcinie.

16.

Rozbudowa szlaków łącznikowych w Gminie Limanowa w ramach projektu pn.
Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków
łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz
z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec.

17.

Zakup koparki.

18.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych niesegregowanych oraz
odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie Gminy Limanowa.

19.

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Limanowa: 1. Budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi powiatowej w Siekierczynie 2. Budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi Mordarka – Sarczyn.

20.

Remont dróg masa asfaltową (3).

21.

Udzielenie i obsługa kredytu komercyjnego w wysokości 12.000.000,00 PLN.

22.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Limanowa w sezonie 2019/2020.

23.

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem w m. Wysokie gm.
Limanowa oraz w m. Krasne Potockie gm. Chełmiec – w ramach zadania
budżetowego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i Wysokie.

24.

Budowa domu jednorodzinnego szkieletowego w miejscowości Koszary.
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25.

Remont drogi gminnej nr 340473K Raszówki-Żmiąca-Dobrocierz w miejscowości
Kanina i Pisarzowa w km 0+182 - 0+702 i km 0+999 – 1+250.

26.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Limanowa w sezonie 2019/2020 (2).

Ilość postępowań w trybie przetargu nieograniczonego w 2019 roku: 26, w tym
9 na usługi, 1 na dostawy, 16 na roboty budowlane.
2. Udzielenie zamówienia publicznego – umowy zawarte w wyniku postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w
2019 roku:
Tabela. Umowy zawarte w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej 30.000 euro
Lp.
1.

Przedmiot umowy
Projekt jazdy na nartach – Jeżdżę z
głową.
Umowa z dnia 07.02.2019 rok

2.

Wykonawca
„FUN-SPORT” Joanna
Sachadyń –
Hładowczak, ul.
Smrekowa 25A, 34-500
Zakopane

Usługi Ogólnobudowlane
Rewitalizacja przestrzeni publicznej na Jan Wojtas,
terenie Gminy Limanowa w celu
Siekierczyna 122, 34rozwiązywania zdiagnozowanych
600 Limanowa
problemów i potrzeb społecznych –
zadanie częściowe nr 2. Przebudowa i
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Kisielówce na cele publiczne (świetlica
wiejska) wraz z zagospodarowaniem działki.

Wynagrodzenie
brutto

146.000,00 zł

1.795.800,00 zł

Umowa z dnia 21.03.2019 roku
3.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej na
terenie Gminy Limanowa w celu
rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów i potrzeb społecznych –
zadanie częściowe nr 3. Modernizacja
budynku Wiejskiego Domu Kultury w
Starym Rybiu.

Usługi Ogólnobudowlane
Jan Wojtas,
Siekierczyna 122, 34600 Limanowa

583.257,41 zł

Usługi Ogólnobudowlane
Jan Wojtas,
Siekierczyna 122, 34600 Limanowa

1.783.500,00 zł

Umowa z dnia 21.03.2019 roku
4.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej na
terenie Gminy Limanowa w celu
rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów i potrzeb społecznych –
zadanie częściowe nr 1. Rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w
Rupniowie wraz z przebudową boiska i
zagospodarowaniem terenu
Umowa z dnia 12.04.2019 roku
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5.

Budowa drogi Stara Wieś – Podlipowe
w ramach ZRID wraz z rozbudową
mostu w ciągu drogi w km 0+000 –
1+698
Umowa z dnia 10.04.2019 rok

6.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
zachodniej części Gminy Limanowa
Umowa z dnia 17.04.2019 rok

7.

Likwidacja przełomów na drogach na
terenie Gminy Limanowa
Umowa z dnia 15.05.2019 rok

9.

718.826,93 zł
P.H.U. „INKO 2001” K.
Łukasik, K. Kaczor, J.
Majewski Sp. J. , ul.
Lwowska 220, 33-300
Nowy Sącz

Remont dróg masa asfaltową
Umowa z dnia 24.04.2019 rok

8.

3.689.682,05 zł
„PROFEXIM” Spółka
Jawna H. J. Duda, ul.
Chodkiewicza 9/4, 31532 Kraków, Oddział w
Łostówce – BAZA
DROGOWA, 34-730
Mszana Dolna

Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 1.
Remont zniszczonej drogi Stara Wieś –
Pożary – Słopnice nr 340480 K w km
0+050 – 1+070 wraz z remontem
mostu w km 0+050 i remontem
przepustu w km 0+350.

391.213,80 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna
125.650,04 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna
509.981,37 zł
PPUH „DROG-BET”
Stanisław Kurek, ul.
Paderewskiego 17, 34600 Limanowa

Umowa z dnia 30.05.2019 rok
10. Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 2.
Remont zniszczonej drogi Stara Wieś –
Skorupówka nr 340483 K w km 0+000
- 0+180.

116.863,89 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna

Umowa z dnia 30.05.2019 rok
11. Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 3.
Remont zniszczonej drogi Przyszowa –
Wysokie – Męcina nr 340472 K w km
0+000 – 4+325.

1.586.798,41 zł
P. B. U. „ZIBUD”
Grzegorz Zając, 34-608
Kamienica 477

Umowa z dnia 29.05.2019 rok
12. Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 4.
Przebudowa drogi rolniczej Pisarzowa

296.657,06 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
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do Raczka w ramach zadania
budżetowego „Przebudowa dróg
rolniczych”.

Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna

Umowa z dnia 30.05.2019 rok
13. Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 5.
Remont zniszczonego mostu
żelbetowego w ciągu drogi gminnej
Młynne – Makowica nr 340459 K w km
0+100.

39.310,80 zł
Przedsiębiorstwo
Usługowo –
Inżynieryjne
„BUDMOST” Rafał
Jędrzejek, 34-602
Laskowa 803

Umowa z dnia 30.05.2019 rok
14. Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 6.
Przebudowa drogi Bałażówka w
ramach zadania budżetowego
„Przebudowa dróg”.

286.770,15 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna

Umowa z dnia 06.06.2019 rok
15. Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 7.
Przebudowa drogi Pisarzowa do Króla
w ramach zadania budżetowego
„Przebudowa dróg”.

81.101,46 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna

Umowa z dnia 30.05.2019 rok
16. Remonty i przebudowy dróg na terenie
Gminy Limanowa. Zadanie nr 8.
Przebudowa drogi Stara Wieś II Pod
Golców w ramach zadania
budżetowego „Przebudowa dróg”.

278.906,93 zł
PPUH „DROG-BET”
Stanisław Kurek, ul.
Paderewskiego 17, 34600 Limanowa

Umowa z dnia 30.05.2019 rok
17. Rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Stara Wieś I.
Umowa z dnia 17.07.2019 rok

264.092,57 zł
P.H.U. „INKO 2001” K.
Łukasik, K. Kaczor, J.
Majewski Sp. J. , ul.
Lwowska 220, 33-300
Nowy Sącz

18. Remont dróg masa asfaltową (2).
Umowa z dnia 22.07.2019 rok

19. Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Limanowa w roku szkolnym
2019/2020. Zadanie częściowe nr 2.
Dowóz uczniów do szkoły na kierunku

361.183,35 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna
67.379,20 zł
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej „PasykGawron” Sp. z o. o., ul.
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Pisarzowa

Z. Augusta 12, 34-600
Limanowa

Umowa z dnia 08.08.2019 rok
20. Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Limanowa w roku szkolnym
2019/2020. Zadanie częściowe nr 4.
Dowóz uczniów do szkoły na kierunku
Młynne

27.673,60 zł
Usługi Transportowo –
Handlowe „TOM BUS”
Tomasz Strug, 34-615
Słopnice 747

Umowa z dnia 09.08.2019 rok
21. Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Limanowa w roku szkolnym
2019/2020. Zadanie częściowe nr 5.
Dowóz uczniów do szkoły na kierunku
Pasierbiec

105.280,00 zł
Przewóz Osób. Zbigniew
Kwit, 34-608 Kamienica
558

Umowa z dnia 09.08.2019 rok
22. Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Limanowa w roku szkolnym
2019/2020. Zadanie częściowe nr 6.
Dowóz uczniów do szkoły na kierunku
Stara Wieś II

66.928,00 zł
Usługi Transportowe.
Przewóz osób. Adam
Wikar, 34-600
Limanowa, Stara Wieś
736

Umowa z dnia 08.08.2019 rok
23. Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Limanowa w roku szkolnym
2019/2020. Zadanie częściowe nr 7.
Dowóz uczniów do szkoły na kierunku
ZSS Nr 3 Limanowa

37.788,00 zł
Usługi Transportowo –
Handlowe „TOM BUS”
Tomasz Strug, 34-615
Słopnice 747

Umowa z dnia 08.08.2019 rok
24. Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Limanowa w roku szkolnym
2019/2020. Zadanie częściowe nr 8.
Dowóz uczniów do szkoły na kierunku
Nowe Rybie

124.080,00 zł
TURYSTYKA Paweł
Cieślik, 34-652 Nowe
Rybie 91

Umowa z dnia 08.08.2019 rok
25. Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Limanowa w roku szkolnym
2019/2020. Dowóz uczniów do szkoły
na kierunku Rupniów
Umowa z dnia 28.08.2019 rok
26. Przebudowa drogi gminnej nr K340452
Męcina – Kłodne – Stańkowa w km od
0+027,22 do km 0+975

54.820,80 zł
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej „PasykGawron” Sp. z o. o., ul.
Z. Augusta 12, 34-600
Limanowa
2.415.841,92 zł
P. B. U. „ZIBUD”
Grzegorz Zając, 34-608
Kamienica 477

Umowa z dnia 04.09.2019 rok
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27. Rozbudowa szlaków łącznikowych w
Gminie Limanowa w ramach projektu
pn. Rozbudowa szlaków
wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica
i szlaków łącznikowych w Gminach
Limanowa, Słopnice, Kamienica i
Mieście Limanowa wraz z ich
połączeniem z trasą główną
VeloDunajec.

146.370,00 zł
Usługi Ogólnobudowlane
Jan Wojtas,
Siekierczyna 122, 34600 Limanowa

Umowa z dnia 09.09.2019 rok
28. Rozbudowa boiska lekkoatletycznego budowa bieżni, skoczni w dal, rzutni do „BUD-MAT” Lucyna
Matyja, ul.
pchnięcia kulą w Męcinie Umowa z dnia
Kraszewskiego 188, 3311.09.2019 rok
380 Krynica Zdrój

278.795,02 zł

29. Zakup koparki. Umowa z dnia 18.09.2019
rok

319.800,00 zł

30. Budowa oświetlenia ulicznego w
Gminie Limanowa: 1. Budowa
oświetlenia ulicznego w ciągu drogi
powiatowej w Siekierczynie (zadanie
częściowe nr 1)
Umowa z dnia 22.10.2019 rok
31. Budowa oświetlenia ulicznego w
Gminie Limanowa: 1. Budowa
oświetlenia ulicznego w ciągu drogi
Mordarka – Sarczyn (zadanie
częściowe nr 2)
Umowa z dnia 22.10.2019 rok

„Asbud” Sp. z o. o., ul.
Lwowska 38, 40-397
Katowice
73.884,31 zł
„ELEKTRICAL” Zakład
Elektroinstalacyjny,
Usługi Budowlane
Wilhelm Mrożek, ul. Ks.
płk. Józefa Jońca 22,
34-600 Limanowa
176.617,34 zł
„ELEKTRICAL” Zakład
Elektroinstalacyjny,
Usługi Budowlane
Wilhelm Mrożek, ul. Ks.
płk. Józefa Jońca 22,
34-600 Limanowa

32. Remont dróg masa asfaltową (3).
Umowa z dnia 22.10.2019 rok

137.268,00 zł
Firma Handlowo –
Usługowa „KADBUD” K.
Dudzik, ul. Ogrodowa
10, 34-730 Mszana
Dolna

33. Budowa przyłącza wodociągowego
wraz z uzbrojeniem w m. Wysokie gm. „INSTAL-BUD” Andrzej
Sołtys, Dąbrowa 147,
Limanowa oraz w m. Krasne Potockie
33-311 Wielogłowy
gm. Chełmiec – w ramach zadania
budżetowego „Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Kanina i
Wysokie.

658.900,00 zł

Umowa z dnia 06.11.2019 rok
34. Udzielenie i obsługa kredytu
komercyjnego w wysokości

1.167.048,00 zł
Bank Gospodarstwa
Krajowego, al.
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12.000.000,00 PLN.

Jerozolimskie 7, 00-955
Warszawa

Umowa z dnia 13.11.2019 rok
35. Budowa domu jednorodzinnego
szkieletowego w miejscowości
Koszary.
Umowa z dnia 07.11.2019 rok
36. Remont drogi gminnej nr 340473K
Raszówki-Żmiąca-Dobrocierz w
miejscowości Kanina i Pisarzowa w km
0+182 - 0+702 i km 0+999 – 1+250.

„PRODESIGN” J.
Grzegorczyk, ul.
Konfederacji
Tatrzańskiej 39, Nowy
Targ

Po aneksie nr
1: 210.600,00 zł

778.416,30 zł
P. B. U. „ZIBUD”
Grzegorz Zając, 34-608
Kamienica 477

Umowa z dnia 14.11.2019 rok
37. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 2
zimowe utrzymanie dróg (16.617 m): 7
dróg - Pasierbiec Wierzch Góry, Łososina
Górna – Ubocz, Bałażówka Poza Górę,
Bałażówka do świetlicy, Walowa Góra droga
główna – od Bałażówki do świetlicy i
kamieniołomu, Kisielówka Sowińskie – OSP
– Pasierbiec – Stara Karczma, Rupniów
Marna Wieś

Dariusz Polański, 34652 Nowe Rybie,
Rupniów 317

465.200,00 zł

Firma Handlowo –
Usługowa „MTK”
Grażyna Mrożek

645.952,00 zł

Umowa z dnia 22.11.2019 rok
38. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 5
zimowe utrzymanie dróg (22.152): 9 dróg Siekierczyna I – Stara Wieś-Majeż –
Siekierczyna – Limanowa do ul.
Walecznych, Siekierczyna – Kuźnia,
Siekierczyna Szkoła Jabłoniec, Siekierczyna
k. Wojtasa, Siekierczyna – Raszowki –
Jabłoniec, Stara Wieś II – Morgi – Opalona,
Siekierczyna – Podokowaniec, Siekierczyna
Dwór, Siekierczyna Rondo – Lisia Góra
Morgi

Stara Wieś 1054, 34600 Limanowa

Umowa z dnia 22.11.2019 rok
39. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 14
awaryjne odśnieżanie dróg (16.561 m):
Drogi na terenie sołectw: Kisielówka, Nowe
Rybie, Rupniów, Stare Rybie

Dariusz Polański, 34652 Nowe Rybie,
Rupniów 317

74.520,00 zł

Umowa z dnia 22.11.2019 rok
40. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie

Firma Handlowo-

307.818,00 zł
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Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 4
zimowe utrzymanie dróg (13.920 m): 11
dróg - Stara Wieś – Leśniówka, Stara Wieś
Ćwikówka, Stara Wieś Golców Wodykówka,
Stara Wieś Podlipowe, Stara Wieś Wola
Rola, Stara Wieś – Dutkówka, Stara Wieś –
Wojtasówka, Stara Wieś – Kamerdynówka,
Stara Wieś – Skorupówka, Stara Wieś –
Leśniczówka – Setlak, Stara Wieś – Łąki

Usługowa
„MITEX IMPORTEXPORT” Mieczysław
Błaszczyk, 34-606
Łukowica 362, Oddział
Stara Wieś

Umowa z dnia 25.11.2019 rok
41. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 11
zimowe utrzymanie dróg (14.970 m): 8
dróg - Sowliny – od ul. Widok do ul.
Willowej i Granicznej do Sowliny – Kącina,
Sowliny od ul. Zielonej, Sowliny –
Bzdyczka, Sowliny Czachurówka I, Sowliny
Czachurówka II, Lipowe od ul. Biedronia do
ul. Krakowskiej – Lipowe od Grunwaldzkiej
do Słopnic, Stara Wieś – Lipowe, Lipowe od
Przekaźnika do osiedla Oleksych

Firma HandlowoUsługowa

387.306,00 zł

„MITEX IMPORTEXPORT” Mieczysław
Błaszczyk, 34-606
Łukowica 362, Oddział
Stara Wieś

Umowa z dnia 25.11.2019 rok
42. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 7
zimowe utrzymanie dróg (14.550 m): 9
dróg - Męcina Podgórze, Męcina Zakrętek,
Męcina Wysokie, Wysokie Karczkówka,
Męcina – Łągi, Wysokie Długołęka, Wysokie
– Padoły, Męcina Szczepieniec, Wysokie
Przyszowa

Firma UsługowoTransportowa
„TRANSPORTEX”

436.000,00 zł

Andrzej Gawlik
34-654 Męcina 580

Umowa z dnia 28.11.2019 rok
43. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 6
zimowe utrzymanie dróg (16.747 m): 3
drogi - Kłodne do szkoły i stacja PKP,
Kłodne Głębokie-Sośliny- Klenie, Męcina –
Miczaki i do kamieniołomu

Firma UsługowoTransportowa
„TRANSPORTEX”

501.980,00 zł

Andrzej Gawlik
34-654 Męcina 580

Umowa z dnia 29.11.2019 rok
44. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie zimowym
2019/2020” – zadanie częściowe nr 10

616.600,00 zł
Dariusz Polański, 34652 Nowe Rybie,
Rupniów 317

zimowe utrzymanie dróg (23.716 m): 10
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dróg - Nowe Rybie Kamionna, Nowe Rybie Podłupiska, Nowe Rybie – Stawiska -do
Krzyża i Klimy, Nowe Rybie Podogrodami
Centrum K.R. Szyk, Stare Rybie Rdzawa,
Stare Rybie Do Widomskiego, Stare Rybie
Szkoła Podgórze, Rupniów – Pańskie,
Rupniów – Bednarki, Rupniów Kokoszki
Umowa z dnia 29.11.2019 rok
45.

3.424.057,92 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych stałych
niesegregowanych oraz odpadów
segregowanych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie Gminy Limanowa.

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „EMPOL”
Sp. z o. o., os. Rzeka
133, 34-451 Tylmanowa

Umowa z dnia 09.12.2019 rok
Opracowanie: własne

II.
1. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 10.000 EURO 30.000 EURO – na podstawie Regulaminu wprowadzonego w Urzędzie Gminy
Limanowa udzielania zamówień, których wartość jest wyższa niż wyrażona w
złotych równowartość kwoty 10.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy
Limanowa z dnia 20 grudnia 2016 roku ze zm. Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta
Gminy Limanowa z dnia 18 lutego 2019 roku):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Opracowanie
projektów
decyzji
o
warunkach
zabudowy
i
decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Limanowa.
Wynajem autobusów na przewozy na zawody sportowe oraz imprezy kulturalne i
turystyczne w 2019 roku.
Opracowanie
projektów
decyzji
o
warunkach
zabudowy
i
decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Limanowa (bis).
Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Limanowa w 2019 roku.
Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji drogowo – mostowych
w 2019 roku.
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2
w Siekierczynie.
Dostawa paliwa jako zwrot kosztów odśnieżania.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie – wymiana pokrycia
dachowego.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Limanowa.
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. Rewitalizacja
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Limanowa w celu rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów i potrzeb społecznych.
Konserwacja rowów, ścinanie poboczy na terenie Gminy Limanowa.
Zagospodarowanie rekreacyjne działki w m. Walowa Góra.
Zagospodarowanie rekreacyjne działki w m. Walowa Góra (2).
Modernizacja budynku remizy OSP w Kisielówce.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Modernizacja budynku remizy OSP w Kisielówce (2).
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rupniowie.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rupniowie (2).
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowa.
Zakup ciągnika.
Zakup ciągnika (2).
Dostawa sprzętu do utrzymania dróg.
Zakup pojazdu komunalnego.
Zakup urządzeń do utrzymania dróg.
Dostawa worków na odpady komunalne.

2. Zawarte umowy:
Tabela. Umowy zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego 10.000 euro-30.000 euro
Lp.

Przedmiot umowy

Wykonawca

Wynagrodzenie
brutto

1.

Wynajem autobusów na przewozy na
zawody sportowe oraz imprezy kulturalne i
turystyczne w 2019 roku

Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej „PasykGawron” Sp. z o. o., ul.
Z. Augusta 12, 34-600
Limanowa

65.596,00 zł

2.

Opracowanie projektów decyzji o
warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla Gminy
Limanowa (bis)

„Pracownia Projektowa”
mgr inż. arch. Joanna
Kuchta, Makowica 20,
34-600 Limanowa

114.800,00 zł

3.

Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy
Limanowa w 2019 roku. Umowa z dnia
20.02.2019 roku

Pracownia Geodezyjna
Stanisław Kulig, ul.
Spacerowa 7A/4, 34600 Limanowa

105.400,00 zł

4.

Program powszechnej nauki pływania –
Umiem Pływać. Umowa z dnia 11.03.2019
roku

„FUN-FIT” Jakub
Hładowczak, ul.
Smrekowa 25A, 34-500
Zakopane

5.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie FKprojekt Biuro Usług
inwestycji drogowo – mostowych w 2019
Inżynierskich Krzysztof
roku. Umowa z dnia 15.03.2019 roku
Faron, 33-390 Łącko
870

6.

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie.
Umowa z dnia 05.04.2019 roku

GMprojekt Grzegorz
Liptak, ul. J. Marka 15,
34-600 Limanowa

48.000,00 zł

7.

Dostawa paliwa jako zwrot kosztów
odśnieżania.

Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej „PasykGawron” Sp. z o. o., ul.
Z. Augusta 12, 34-600
Limanowa

145.334,80 zł

Umowa z dnia 03.04.2019 roku

8.

Modernizacja budynku szkoły Podstawowej
Usługi Blacharsko –
nr 1 w Męcinie – wymiana pokrycia
Budowlane Andrzej
dachowego. Umowa z dnia 08.04.2019 roku Starzyk, Stara Wieś

91.560,00 zł

135.300,00 zł

141.577,51 zł
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839, 34-600 Limanowa
9.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Limanowa.

AZ-BEST Ewa Zoń, ul.
Gajowa 56d, 33-395
Chełmiec

117.882,00 zł

Zadanie nr 1:

Zadanie nr 1:

Umowa z dnia 12.04.2019 roku
10. Ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadanie pn. Rewitalizacja
przestrzeni publicznej na terenie Gminy
Limanowa w celu rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów i potrzeb
społecznych. Zadanie częściowe nr 1 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Rupniowie wraz z przebudową boiska i
zagospodarowaniem terenu.
Zadanie częściowe nr 2 - Przebudowa i
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Kisielówce na cele publiczne (świetlica
wiejska) wraz z zagospodarowaniem działki.

Biuro Inżynierskie,
Maria Łagodzka, ul.
Jana Pawła II 7, 34-431
Waksmund

21.402,00 zł

Zadanie nr 2:
Zadanie nr 2:
Pracownia Projektowa,
Instalacje Sanitarne
PRO-EKO, ul. Marsów 2,
34-600 Limanowa

32.324,40 zł

Umowy z dnia 15.05.2019 roku
11. Konserwacja rowów, ścinanie poboczy na
terenie Gminy Limanowa. Umowa z dnia
10.06.2019 roku

Roboty ziemne i studnie
Robert Sukiennik, 34600 Limanowa, ul.
Lipowa 44

94.000,00 zł

12. Zagospodarowanie rekreacyjne działki w m.
Walowa Góra . Umowa z dnia 14.08.2019
roku

Usługi Ogólnobudowlane
Jan Wojtas,
Siekierczyna 122, 34600 Limanowa

157.440,00 zł

13. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Siekierczynie. Umowa z dnia
14.08.2019 roku

Usługi Ogólnobudowlane
Jan Wojtas,
Siekierczyna 122, 34600 Limanowa

57.195,00 zł

14. Modernizacja budynku remizy OSP w
Kisielówce. Umowa z dnia 04.09.2019 roku

Usługi Ogólnobudowlane
Jan Wojtas,
Siekierczyna 122, 34600 Limanowa

69.864,00 zł

15. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Rupniowie. Umowa z dnia 09.10.2019
roku

„MILBART” spółka z
o.o., 34-730 Mszana
Dolna, ul. Jana Matejki
24b

57.000,00 zł

16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Pisarzowa.

Firma TransportowoBudowlana F.T.B.
Elżbieta Słowiak-Hec
Pisarzowa 189, 34-654
Męcina

154.729,34 zł

F. H. U. „STEKROL”
Stefan Król, Roztoka
138, 34-606 Łukowica

158.547,00 zł

Umowa z dnia 23.10.2019 roku
17. Zakup ciągnika.
Umowa z dnia 30.10.2019 roku
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18. Zakup ciągnika (2)
Umowa z dnia 07.11.2019 roku
19. Dostawa sprzętu do utrzymania dróg.
Umowa z dnia 20.11.2019 roku
20. Zakup pojazdu komunalnego.
Umowa z dnia 20.11.2019 roku
21. Zakup urządzeń do utrzymania dróg.
Umowa z dnia 20.11.2019 roku
22. Dostawa worków na odpady komunalne
Umowa z dnia 30.12.2019 roku

F. H. U. „STEKROL”
Stefan Król, Roztoka
138, 34-606 Łukowica

158.547,00 zł

F. H. U. „STEKROL”
Stefan Król, Roztoka
138, 34-606 Łukowica

76.629,00 zł

„ŁAT-KAM” Jarosław
Łatka, 33-386
Podegrodzie 242

152.000,00 zł

„ŁAT-KAM” Jarosław
Łatka, 33-386
Podegrodzie 242

55.350,00 zł

PUPH „ZELPACK”, ul. J.
Marka 28, 34-600
Limanowa

123.460,02 zł

Opracowanie: własne

III.
UMOWY PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 10.000 EURO – przygotowanie
inwestycji komunalnych w 2019 roku
Tabela. Umowy zawarte poniżej 10.000 euro
Lp.

Przedmiot umowy

Wykonawca

Wynagrodzenie
brutto

1.

Opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi krajowej nr 28 w
miejscowości Kanina. Umowa z dnia
25.02.2019 roku

AD ECO BAU Dariusz
Sądelski, Świniarsko
323, 33-395 Chełmiec

17.450,00 zł

2.

Opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi krajowej nr 28 w
miejscowości Wysokie. Umowa z dnia
25.02.2019 roku

AD ECO BAU Dariusz
Sądelski, Świniarsko
323, 33-395 Chełmiec

16.200,00 zł

3.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie
2018/2019. Zadanie częściowe nr 12 –
dodatkowe. Umowa z dnia 25.02.2019
roku

Firma HandlowoUsługowa Józef Kęska,
34-600 Limanowa,
Młynne 125

15.552,00 zł

4.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie
2018/2019. Zadanie częściowe nr 13 –
dodatkowe. Umowa z dnia 25.02.2019
roku

Firma Usługowa
„KOPAREX”, Grażyna
Sołtys, 34-654 Męcina,
Pisarzowa 532

20.520,00 zł

5.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie
2018/2019. Zadanie częściowe nr 14 –
dodatkowe. Umowa z dnia 25.02.2019
roku

Firma Pana Dariusza
Polańskiego

16.039,10 zł

34-652 Nowe Rybie,
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Rupniów 317
6.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Limanowa w sezonie
2018/2019. Zadanie częściowe nr 15 –
dodatkowe. Umowa z dnia 25.02.2019
roku

Firma ProdukcyjnoUsługowo-Handlowa
„GÓRKA”

7.549,20 zł

Waldemar Górka
34-654 Męcina,
Pisarzowa 285

7.

Budowa odcinka sieci gazowej w
miejscowości Młynne związana z
modernizacją boiska sportowego.

Firma HandlowoUsługowa „JĘDREK”,
34-602 Laskowa 570

7.151,53 zł

Umowa z dnia 29.05.2019 roku
8.

Opracowania projektu dla „Programu
GMprojekt Grzegorz
rozwoju małej infrastruktury sportowo- Liptak, ul. J. Marka 15,
rekreacyjnej o charakterze
34-600 Limanowa
wielopokoleniowym- Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”
zlokalizowanego przy Szkole
Podstawowej w Mordarce na dz. ew. nr
1003/3

6.000,00 zł

Umowa z dnia 21.08.2019 roku
Opracowanie: własne

8. Działalność inwestycyjna i remontowa
Wykaz inwestycji i remontów w 2019 r.:
TRANSPORT

W 2019 roku zrealizowano ok. 8,1 km odcinków dróg na kwotę 8 mln zł, przy
udziale środków zewnętrznych w wysokości 3 mln zł.
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w 2019 r., w
tym dostawa materiału kamiennego, dostawa masy asfaltowej do remontu dróg,
wyrobów betonowych, roboty ziemne koparką, likwidacja szkód powodziowych
związanych z intensywnymi opadami deszczu, wydatkowano kwotę niespełna
2,1 mln zł.
W 2019 r. wybudowano oświetlenie uliczne na łączną kwotę 274.837,93 zł,
w miejscowościach Mordarka, Siekierczyna i Pisarzowa.
W 2019 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu w łącznej
kwocie ponad 830 tys. zł na realizacji następujących zadań:
• Przebudowa drogi powiatowej nr1618K Limanowa – Szyk - Mstów
utwardzenie istniejących poboczy o nawierzchni tłuczniowej kostką brukową
w m. Rupniów,
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•
•

Przebudowa drogi powiatowej nr1619K Tarnawa-Stare Rybie Rupniów
utwardzenie istniejących poboczy o nawierzchni tłuczniowej kostką brukową
w m. Nowe Rybie,
Przebudowa
drogi
powiatowej
nr
1551K
Limanowa
Chełmiec
w miejscowości Męcina.

Tabela. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych – inwestycje drogowe

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa zadania

Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 1, Remont
zniszczonej drogi Stara
Wieś – Pożary – Słopnice
nr 340480K w km 0+0501+070 wraz z remontem
mostu
Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 2, Remont
zniszczonej drogi Stara
Wieś – Skorupówka nr
340483K w km 0+0001+180
Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 7,
Przebudowa drogi
Pisarzowa do Króla
Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 6,
Przebudowa drogi
Bałażówka
Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 8,
Przebudowa drogi Stara
Wieś II Pod Golców
Wykonanie dokumentacji
projektowo –
kosztorysowej w ramach
zadania Remont drogi
gminnej nr 340476K

Podmiot /
źródło
dofinansowani
a

Budżet Państwa
- rezerwa celowa
na
przeciwdziałanie
skutkom klęsk
żywiołowych lub
ich usuwanie

Budżet Państwa
- rezerwa celowa
na
przeciwdziałanie
skutkom klęsk
żywiołowych lub
ich usuwanie

Kwota
dofinansowan
ia (w 2019 r.)

Wkład własny
(w 2019 r.)

Łączny koszt
realizacji
zadania
(w 2019 r.)

357 470,00 zł

184 581,12 zł

542 051,12 zł

45 360,00 zł

73 356,21 zł

118 716,21 zł

-

82 198,76 zł

82 198,76 zł

-

290 650,15 zł

290 650,15 zł

294 431,96 zł

294 431,96 zł

35 301,00 zł

35 301,00 zł

-

-

-

-

-
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9.

Siekierczyna – Podlas
Wykonanie dokumentacji
projektowo –
kosztorysowej w ramach
zadania Remont drogi
gminnej nr 340448K
Lipowe – Słopnice
Przebudowa drogi Stara
Wieś II Podgolców
Wykonanie 8 tablic
informacyjnych wraz z
konstrukcją i montażem

10.

Przebudowa drogi
wewnętrznej Siekierczyna
– Raszówki

7.

8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Remont drogi Stara Wieś
– Skorupówka w ramach
bieżącego utrzymania
dróg
Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 4,
Przebudowa drogi
Rolniczej Pisarzowa do
Raczka
Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 3, Remont
zniszczonej drogi
Przyszowa – Wysokie –
Męcina nr 340472K.
Remonty i przebudowy
dróg na terenie gminy
Limanowa- zadanie
częściowe nr 5, Remont
zniszczonego mostu
żelbetowego w ciągu
drogi Młynne – Makowica
nr 340459K w km 0+100
Przebudowa drogi
Mordarka za Wiaduktem

Remont zniszczonej drogi
Stara Wieś – Pożary –
Słopnice wraz z
remontem mostu.

Przebudowa drogi
gminnej K 340452 Męcina

-

-

-

48 585,00 zł

48 585,00 zł

-

11 594,55 zł

11 594,55 zł

-

3 936,00 zł

3 936,00 zł

26 221,37 zł

26 221,37 zł

-

24 676,87 zł

24 676,87 zł

135 000,00 zł

190 942,26 zł

325 942,26 zł

594 168,99 zł

1 648 808,99zł

31 447,00 zł

15 051.38 zł

46 498,38 zł

-

39 829,28 zł

39 829,28 zł

357 470,00 zł

184 581,12 zł

542 051,12 zł

246 517,51 zł

5 548,78 zł

252 066,29 zł

-

-

-

Dotacja ze
środków
Województwa
Małopolskiego
związana z
wyłączeniem z
produkcji
gruntów rolnych.
Budżet Państwa
- rezerwa celowa
na
przeciwdziałanie
skutkom klęsk
żywiołowych lub
ich usuwanie
Budżet Państwa
- rezerwa celowa
na
przeciwdziałanie
skutkom klęsk
żywiołowych lub
ich usuwanie

1 054 640,00
zł

-

Budżet Państwa
- rezerwa celowa
na
przeciwdziałanie
skutkom klęsk
żywiołowych lub
ich usuwanie.
Fundusz Dróg
samorządowych
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18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.

– Kłodne - Stańkowa
Budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi
Mordarka – Sarczyn
Budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi
powiatowej w
Siekierczynie
Wykonanie oświetlenia
ulicznego w Pisarzowej do
Jońca i Rysia
Remont dróg masą
asfaltową- 1 etap
Remont dróg masą
asfaltową- 2 etap
Remont dróg masą
asfaltową- 3 etap
Dostawa kruszywa
łamanego
Konserwacja rowów,
ścinanie poboczy na
terenie gminy Limanowa
Mechaniczne koszenie
traw
Likwidacja przełomów na
drogach
Remont drogi dojazdowej
do zbiorników wody w
miejscowości Wysokie
Remont nawierzchni drogi
Męcina – Paszkowiec dz.
ewid. nr 1242 wraz z
robotami towarzyszącymi
Remont przepustu o
średnicy 50 cm w ciągu
drogi Mordarka Sarczyn –
Kunówka
Remont drogi Rupniów
Podlas w Rupniowie
Zabezpieczenie drogi
Łososina Pasierbiec na
granicy Walowa Góra i
Łososina Górna
Remont mostu w ciągu
drogi Łososina GórnaPasierbiec
Zabezpieczenie korpusu
drogi Młynne- Zagrody
Zabezpieczenie
przepompowni przy cieku
wodnym- Młynne
Jurkówka
Przebudowa zatoki
autobusowej z montażem
wiaty przystankowej w
centrum Mordarki

-

-

-

183 915,96 zł

183 915,96 zł

73 362,00 zł

73 362,00 zł

15 559,97 zł

15 559,97 zł

390 119,60 zł

390 119,60 zł

414 813,75 zł

414 813,75 zł

137 268,00 zł

137 268,00 zł

51 351,89 zł

51 351,89 zł

94 000,00 zł

94 000,00 zł

37 800,00 zł

37 800,00 zł

125 650,04 zł

125 650,04 zł

3 398,00 zł

3 398,00 zł

52 759,62 zł

52 759,62 zł

14 268,00 zł

14 268,00 zł

16 932,79 zł

16 932,79 zł

24 661,50 zł

24 661,50 zł

31 980,00 zł

31 980,00 zł

13 271,70 zł

13 271,70 zł

16 543,50 zł

16 543,50 zł

50%

52.808,59 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budżet Powiatu
Limanowskiego

50%
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37.

38.
39.

40.

41.

42.

Remont poboczy drogi
Siekierczyna PodstawyMajeż
Remont poboczy drogi
Stara Wieś Morgi Opalona
Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 965 na
odcinku Bochnia –
Limanowa – Opracowanie
dokumentacji
Opracowanie
dokumentacji technicznej
przebudowy drogi
krajowej w m. Kanina
Opracowanie
dokumentacji technicznej
przebudowy drogi
krajowej w m. Wysokie
Montaż istniejących wiat
przystankowych na
terenie gminy
Opracowanie: własne

-

-

40 553,00 zł

40 553,00 zł

29.908,93 zł

29.908,93 zł

-

18 360,00 zł

18 360,00 zł

-

17 450,00 zł

17 450,00 zł

-

16 200,00 zł

16 200,00 zł

-

19 100,13 zł

19 100,13 zł

-

-

-

-

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Długość czynnej sieci wodociągowej (z przyłączami) na dzień 31.12.2019
roku wynosiła ok. 80 km. Dostęp do sieci wodociągowej (w tym będącej
w posiadaniu spółek wodnych) posiada ok. 56% gospodarstw.
Na terenie gminy Limanowa w 2019 roku działały następujące spółki
wodne:
spółka wodna w Męcinie,
spółka wodna Stara Wieś – Wola,
spółka wodna „ Siekierczyna I” w Siekierczynie,
spółka wodna w Pisarzowej,
spółka wodna w Mordarce,
spółka wodna w Kisielówce,
spółka wodna w Młynnem,
spółka wodna w Pasierbcu,
spółka wodna w Rupniowie II,
spółka wodna w Kłodnem ,
spółka wodna w Rupniowie I,
spółka wodna w Rupniowie - Bednarki
Natomiast Gmina Limanowa administruje następującymi wodociągami:
wodociąg Koszary,
wodociąg Wysokie,
wodociąg Lipowe,
wodociąg Stara Wieś – Rola,
wodociąg Stara Wieś – Morgi,
wodociąg Nowe Rybie,
wodociąg Sowliny,
oraz studniami:
studnia głębinowa w Starej Wsi – Szkoła,
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-

studnia
studnia
studnia
studnia

głębinowa w Młynnem – Szkoła,
głębinowa w Starym Rybiu – Szkoła,
kopana w Kaninie – Szkoła,
kopana w Siekierczynie II – Szkoła.

Tabela. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych – inwestycje wodociągowe

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania

Budowa sieci
wodociągowej w m.
Kanina i Wysokie (w tym
wykonanie map do celów
projektowych, wykonanie
wiercenia otworów
studziennych (3 szt.)
Rozbudowa sieci
wodociągowej w
miejscowości Stara Wieś
Rozbudowa wodociągu z
przyłączami w sołectwie
Nowe Rybie wraz z
budową zbiornika na
wodę
Doposażenie ujęć wód
przy szkołach
podstawowych w
Siekierczynie i Kaninie
(montaż lamp
bakteriobójczych z
układem sterowania)
Doposażenie ujęcia wody
przy Szkole Podstawowej
w Starej Wsi I (montaż
filtra do usuwania
manganu)
Opracowanie: własne

Podmiot /
źródło
dofinansow
ania

Kwota
dofinanso
wania (w
2019 r.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Wkład własny
(w 2019 r.)

Łączny koszt
realizacji
zadania
(w 2019 r.)

124 426,81 zł

124 426,81 zł

267 978,57 zł

267 978,57 zł

1 587 081,48 zł

1 615 986,48 zł
(w tym
28 905,00 zł to
wyd.
niewygasające)

7 380,00 zł

7 380,00 zł

4 920,00 zł

4 920,00 zł

-

-

W ramach porozumienia Wójta Gminy Limanowa i Wójta Gminy Chełmiec,
w 2019 r. rozpoczęto prace nad budową przyłącza wodociągowego wraz
z uzbrojeniem zbiornika wody w Wysokiem wykonanej w ramach zadania
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i Wysokie”. W ramach
inwestycji wykonany zostanie przyłącz zbiornika wody na Wysokiem ze
zbiornikiem wody w Krasnem Potockim, z którego to pobierana będzie woda
pitna, na potrzeby sieci wodociągowej w m. Kanina i Wysokie.
Zadanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Kanina
oraz z budową zbiornika na wodę o poj. 200 m3 w m. Wysokie – w kwocie
888 851,00 zł zostało uwzględnione, jako wydatek niewygasający z upływem
roku budżetowego 2019.
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INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (z przyłączami) na dzień 31.12.2019
roku wynosiła ok. 127 km. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada ok. 25%
gospodarstw. Ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosiła 1564 szt., przy czym ilość
osób korzystających z kanalizacji gminnej opiewała na 5284 osoby.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją
mieszkańcy, w 2019 roku Gmina Limanowa wykonała sieć kanalizacyjną
w miejscowościach Pisarzowa i Młynne, o łącznej długości ok. 2,5 km.
Z dniem 18 grudnia 2019 r. rozpoczęte zostały roboty budowlane związane
z realizacją oczyszczalni ścieków w Starej Wsi. Konieczność skorygowania
i uzupełnienia dokumentacji spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu robót,
jednak po otrzymaniu pozwolenia na budowę Wykonawca robót –
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GOLDFOOD” s.c. z Nowego Sącza
przystąpił do wykonywania prac. Równolegle Wykonawca robót przygotowuje
dokumentację potrzebną do realizacji kanalizacji sanitarnej, która ma objąć
znaczną cześć Starej Wsi.
Zadanie budowy oczyszczalni ścieków i sieci
w sołectwie Stara Wieś na kwotę 4 103 033,00
niewygasający z upływem roku budżetowego 2019.

kanalizacji sanitarnej
zł stanowi wydatek

Dzięki pozyskaniu nowego odbiorcy osadów ściekowych (Tarnowskie
Wodociągi Sp. z o.o.) obniżono koszty, co pozwoliło zmodernizować oczyszczalnie
ścieków na terenie gminy.
Tabela. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych – inwestycje kanalizacyjne

Lp.

Nazwa zadania

1.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej zachodniej
części gminy Limanowa

2.

3.

Podmiot /
źródło
dofinansow
ania

Kwota
dofinansow
ania (w
2019 r.)

-

-

Wkład własny
(w 2019 r.)

739 680,51 zł

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w sołectwie
Stara Wieś
+ Budowa oczyszczalni
ścieków w sołectwie Stara
Wieś

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Krakowiedwie umowy
pożyczki

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Pisarzowa
– 485 mb.

-

0 zł
(przy czym z
WFOŚiGW
otrzymano
pożyczkę:
2.945.371,00
zł na sieć
kanalizacji
sanitarnej,
3.000.000,00
zł na
oczyszczalnię
ścieków)
-

100 000,00 zł
(z tytułu
opracowania
koncepcji sieci
kanalizacyjnej)

154 729,34 zł

Łączny koszt
realizacji
zadania
(w 2019 r.)

739 680,51 zł

100 000,00 zł
(przy czym
łączna wartość
całego zadania
to
13 980 023,93
zł)

154 729,34 zł
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej w Męcinie
skrzyżowanie drogi
powiatowej w drogą Rolną14 mb.
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Męcinie- plac
manewrowy, dostawa
przenośnika ślimakowego
Zakup 2 szt. kontenerów
KP-24 na komunalne osady
ściekowe dla oczyszczalni
w Męcinie i Mordarce
Modernizacja i doposażenie
oczyszczalni ścieków w
Siekierczynie
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Męcinie (remont
pomieszczenia
sitopiaskownika, montaż
kraty koszowej z
wyciągarką elektryczną)
Wykonanie monitoringu
wizyjnego na
oczyszczalniach ścieków w
Męcinie i Młynnem
Wykonanie dokumentacji
na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w sołectwie
Sowliny
Wykonanie dokumentacji
na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w m. MęcinaPodgórze
Wykonanie dokumentacji
na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w m. MęcinaPodgórze etap II
Wykonanie dokumentacji
na budowę sieci
kanalizacyjnej zachodniej
części Gminy Limanowa
(bez pozwolenia na
budowę)- ugoda sądowa
Opracowanie Własne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 220,68 zł

39 171,23 zł

39 171,23 zł

49 544,40 zł

49 544,40 zł

7 215,00 zł

7 215,00 zł

17 887,00 zł

17 887,00 zł

16 513,98 zł

16 513,98 zł

147 250,00 zł

147 250,00 zł

124 537,50 zł

124 537,50 zł

103 799,70 zł

103 799,70 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

-

-

-

13 220,68 zł

-

-

-

INFRASTRUKTURA GAZOWA

Infrastruktura gazowa na terenie gminy przedstawia się następująco:
-

długość sieci gazowej wysokiego ciśnienia
długość sieci gazowej średniego ciśnienia
długość sieci gazowej niskiego ciśnienia
długość przyłączy gazowych śr/c
długość przyłączy gazowych n/c
ilość przyłączy gazowych

-

11 598 mb.
288 047 mb.
3 243 mb.
109 413mb.
1 588mb.
4 229 szt.
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w tym budynków mieszkalnych

- 4 082 szt.

* Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o/Kraków

OŚWIATA

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. w szkołach gminnych:
Tabela. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych – inwestycje oświatowe

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa zadania

Modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Męcinie – wymiana
pokrycia dachowego
Modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Siekierczynie (remont
pomieszczeń
dydaktycznych i schodów
w szkole)
Rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Siekierczynie
(modernizacja nawierzchni
boiska sportowego)
Przebudowa budynku
Szkoły Podstawowej w
Rupniowie wraz z
przebudową boiska i
zagospodarowaniem
terenu (oddział
przedszkolny wraz z
boiskiem sportowym)
Opracowanie dokumentacji
na rozbudowę Szkoły
Podstawowej Nr 2 w
Siekierczynie
Modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w
Rupniowie (remont
schodów)
Zakup wyposażenia do
kuchni w Szkole
Podstawowej w Rupniowie
Opracowanie: własne

Podmiot /
źródło
dofinansowa
nia

Kwota
dofinansow
ania (w
2019 r.)

Wkład własny
(w 2019 r.)

-

-

141 577,51 zł
(pokryty z
ubezpieczenia)

141 577,51 zł

57 191,00 zł

57 195,00 zł

-

RPO WM

Łączny koszt
realizacji
zadania
(w 2019 r.)

-

Zadanie
wieloletnie
240 150,00 zł

RPO WM

Zadanie
wieloletnie
1 860 843,62 zł

-

-

48 000,00 zł

48 000,00 zł
( wydatek
niewygasający
z upływem 2019
r.)

57 000,00 zł

57 000,00 zł

13 700,00 zł

13 700,00 zł

-

-
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA

W ramach inwestycji realizowanych w 2019 r. mających na celu rozwój
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zrealizowano następujące zadania:
Tabela. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych – inwestycje sportowe
i rekreacyjne

Lp.

Nazwa zadania

1.

Zagospodarowanie
centrum wsi Pisarzowej

Rozbudowa szlaków
wielofunkcyjnych wokół
Góry Mogielica i szlaków
łącznikowych w
Gminach Limanowa,
Słopnice, Kamienica i
Mieście Limanowa wraz
z ich połączeniem z
trasa główna
VeloDunajec
3.
Rozbudowa boiska
lekkoatletycznego –
budowa bieżni, skoczni
w dal, rzutni do
pchnięcia kulą w
miejscowości Męcina
4.
Zagospodarowanie
rekreacyjne działki w m.
Walowa Góra
Opracowanie: własne

Podmiot /
źródło
dofinansowan
ia

Kwota
dofinansowan
ia (w 2019 r.)

Wkład własny
(w 2019 r.)

Łączny koszt
realizacji
zadania
(w 2019 r.)

-

860 278,51 zł

860 278,51 zł

86.889,16 zł

59 480,84 zł

146 370,00 zł

136 000,00 zł

142 945,02 zł

278 945,02 zł

157 440,00 zł

157 440,00 zł

-

2.

Powiat
Limanowa
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
UMWM
„Małopolska
infrastruktura
rekreacyjnosportowa –
MIRS”
Fundusz
korkowy

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry
Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i
Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” odbywała
się we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Limanowej.
Projekt obejmował: budowę 10 miejsc postojowych, utwardzenie gruntu o
powierzchni 413 m2 na działce budowlanej, przebudowę i zmianę lokalizacji
ogrodzenia kolidującego z planowanym zadaniem, budowę wiaty o wym. 6,0 x
4,0 m ze stolikiem i ławkami, dostawę i montaż znaków informacyjnych, dostawę
i montaż koszów na śmieci, wykonanie monitoringu z 5 kamer bezprzewodowych
z rejestratorem i laptopem, na dz. ew. 2675 w Starej Wsi, Gmina Limanowa.
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Tabela. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych – inwestycje komunalne

Lp.

Nazwa zadania

1.

Zakup koparki

2.

Podmiot /
źródło
dofinansow
ania

Kwota
dofinansowani
a (w 2019 r.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Zakup 2 szt. ciągników

3.

Zakup używanego
pojazdu- Unimoga
4.
Zakup wyposażenia
pojazdów do utrzymania
dróg
Opracowanie: własne

Wkład własny
(w 2019 r.)

Łączny koszt
realizacji
zadania
(w 2019 r.)

319 800,00 zł

319 800,00 zł

317 094,00 zł

317 094,00 zł

152 000,00 zł

152 000,00 zł

131 979,00 zł

131 979,00 zł

BUDYNKI KOMUNALNE

Tabela. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych – budynki komunalne

Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Nazwa zadania

Modernizacja budynku
Wiejskiego Domu Kultury
w Starym Rybiu
Przebudowa i rozbudowa
budynku Szkoły
Podstawowej w
Kisielówce na cele
publiczne (świetlica
wiejska) wraz z
zagospodarowaniem
działki
Modernizacja budynku
remizy OSP w Kisielówce
Doposażenie budynku
świetlicy wiejskiej w
Sowlinach (montaż
lampy bakteriobójczej z
filtrami wstępnymi)
Budowa domu
jednorodzinnego
szkieletowego
Zakup zestawu
mikrofonów na salę
konferencyjną Urzędu
Gminy Limanowa
Opracowanie: własne

Podmiot /
źródło
dofinansowa
nia

Kwota
dofinansowan
ia (w 2019
r.)

RPO WM

Zadanie
wieloletnie

RPO WM

Wkład własny
(w 2019 r.)

Łączny koszt
realizacji
zadania
(w 2019 r.)

593 138,25 zł

Zadanie
wieloletnie
911 110,00 zł

Woj.
Małopolskie
-

28 400,00 zł

41 514,00 zł

69 914,00 zł

3 241,00 zł

3 241,00 zł

33 274,08 zł

328 000,08

11 509,11 zł

11 509,11 zł

-

Budżet
Państwa

294 726,00 zł

-

-
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INTERNET

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. Gminy
Limanowa w ramach projektu „Nowosądecki Orange Światłowód”.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie
Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób
zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo
regionów kraju.
Pierwszym zadaniem było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek
edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: KANINA,
KŁODNE, STARA WIEŚ, RUPNIÓW, NOWE RYBIE, STARE RYBIE, MĘCINA,
PASIERBIEC, MŁYNNE, WYSOKIE, SIEKIERCZYNA, MORDARKA, PISARZOWA.
Placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu
do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co gwarantuje im rozwój
nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno
przez uczniów, jak i nauczycieli.
Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej
do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są
sukcesywnie.
Poniżej załączamy aktualizację miejscowości, które już zostały podłączone do
sieci szerokopasmowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KANINA - podłączono szkołę
KŁODNE - podłączono szkołę
STARA WIEŚ - podłączono 517 adresów i 2 szkoły
RUPNIÓW - podłączono 3 adresy i szkołę
NOWE RYBIE - podłączono 3 adresy i szkołę
STARE RYBIE - podłączono szkołę
MĘCINA - podłączono 2 szkoły
PASIERBIEC - podłączono 3 adresy i szkołę
MŁYNNE - podłączono szkołę
WYSOKIE - podłączono szkołę
SIEKIERCZYNA - podłączono 149 adresów i 2 szkoły
MORDARKA - podłączono szkołę
PISARZOWA - podłączono szkołę.

*Źródło danych: https://uniaswiatlowodowa.pl/nowosadecki-czesc-a/limanowa/instalacje
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9. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Informacja o stanie mienia komunalnego 2019 r.
Tabela. Wykaz mienia komunalnego gminy - budynki

Lp.

Nazwa budynku-położenie

tytuł prawny

nr działki

powierzchnia
użytkowa
całego
budynku w
m2

1.

Budynek Szkoły Podstawowej w
Kisielówce 56

własność

184/1

437,00

2.

Świetlica wiejska Makowica

własność

233

112,76

3.

Budynek Wielofunkcyjny
( Budynek Ośrodka Zdrowia )
MĘCINA 536

własność

1034

563,10

4.

Dom Nauczyciela Męcina 544

własność

1027

5.

Budynek Wielofunkcyjny
Nowe Rybie 157

własność

639

520,46

6.

Pisarzowa Dom Folkloru

własność

1209

132,00

7.

Izba Regionalna Pisarzowa

własność

1238

124,63

8.

Budynek Wielofunkcyjny
Pawilon Pisarzowa

własność

1186/2
1187/2

770,00

9.

Budynek Wielofunkcyjny
Rupniów 228

własność

630

396,30

10. Świetlica Siekierczyna 453

własność

437/1

268,30

11. Świetlica -Sowliny

własność

184

179,30

Budynki Drewniane "BRDA"w
12. Ośrodku wypoczynkowym pod
Ostrą (10 domków)

własność

2675

Łącznie
585,00

Budynek Socjalny w ośrodku
13. wypoczynkowym Pod Ostrą w
Starej Wsi

własność

2675

116,30

14.

Budynek Wielofunkcyjny
Stara Wieś 564

własność

1146

487,44

15.

Budynek Mieszkalny Stara Wieś
760

własność

2675

73,50

własność

247/1
247/2 246/4

303,46

16. Budynek Wielofunkcyjny
Stare Rybie 11

383,00
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17. Świetlica Walowa Góra

własność

86

123,51

18. Świetlica Bałażówka. 30

własność

34/3

139,10

19. Świetlica Lipowe 264

własność

290

235,90

20. Świetlica Pasierbiec 154

własność

329

226,46

własność

1506/2

65,45

własność

1180/3
1182/4

76,45

własność

1393/6

65,50

własność

500/11
500/14

314,60

25. Budynek Kłodne 235 A

własność

470/12

71,40

26. Budynek Koszary 202 (kontener)

własność

270/4

47,36

27. Budynek Koszary 19

własność

270/6

240,00

Budynek gospodarczy przy
oczyszczalniach ścieków- Męcina
Budynek gospodarczy przy
22. oczyszczalniach ściekówMordarka
Budynek gospodarczy przy
23. oczyszczalniach ścieków-Stara
Wieś
21.

24.

Budynek gospodarczy przy
oczyszczalniach ścieków-Młynne

28.

Budynek mieszkalny Pisarzowa
204

własność

1007

24,50

29.

Budynek gospodarczy przy boisku
w Starej Wsi I

własność

235/11

10,50

30.

Zaplecze sportowe na stadionie
"Olimpia" Pisarzowa

własność

947/3 946/5
946/6

136,74

31.

Zaplecze sportowe na stadionie w
Siekierczynie-Klub LKS "Słomka"

własność

254/1 254/2

138,15

32.

Zaplecze sportowe na stadionie w
Mordarce-LKS

własność

1454

145,90

Zaplecze sportowe na stadionie w
33. Rupniowie- LKS (Stadion+
budynek)

własność

206/11

118,70

34. Budynek OSP Nowe Rybie

własność

556/2

124,70

35. Budynek OSP Pisarzowa

własność

1323

195,35

36. Budynek OSP Stara Wieś

własność

1143

493,90

37. Budynek OSP Wysokie

własność

58

355,30

Opracowanie: własne
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Zasób mieszkaniowy Gminy Limanowa w 2019 roku kształtował się według
charakterystyki określonej w poniższej tabeli.
Tabela. Zasób mieszkaniowy Gminy Limanowa
Budynek

Ilość lokali
mieszkalnych

Powierzchnia
użytkowa

lokal mieszkalny

50 m2

lokal mieszkalny

29 m2

Budynek wielofunkcyjny Stare Rybie 11

lokal mieszkalny

35,82 m2

Budynek Pisarzowa 204

lokal mieszkalny

24,50 m2

Budynek wielofunkcyjny Rupniów 228

lokal mieszkalny

50 m2

Budynek socjalny Koszary 202

lokal mieszkalny

47,36 m2

Budynek komunalny Koszary 19

6 lokali
mieszkalnych

Szkoła Podstawowa Pisarzowa

240 m2

lokal mieszkalny

47 m2

lokal mieszkalny

53m2

lokal mieszkalny

52m2

lokal mieszkalny

47m2

lokal mieszkalny

47 m2

lokal mieszkalny

53 m2

lokal mieszkalny

28 m2

lokal mieszkalny

28 m2

lokal mieszkalny

28 m2

lokal mieszkalny

56,30 m2

lokal mieszkalny

42,55 m2

lokal mieszkalny

62,59 m2

Budynek Stara Wieś 760

lokal mieszkalny

73,50 m2

Budynek Kłodne 235 A

lokal mieszkalny

71,40 m2

Dom Nauczyciela Męcina 544

Budynek wielofunkcyjny Męcina 536

Opracowanie: własne
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Należy dodać, że w 2019r. dokonano remontu budynku wielofunkcyjnego
Stare Rybie 11, zakupu kontenera szkieletowego oraz budynku mieszkalnego dla
rodziny romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
na lata 2014-2020".
Stan wynajęcia gminnego zasobu mieszkaniowego oraz stawki za
wynajem.
W 2019 roku zawarte były 23 umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym 3
lokale socjalne.
Z najwyższą stawką 5,18 zł zawartych było 13 umów najmu, ze stawką 4,95 zł
zawarte było 6 umów najmu, ze stawką 4,50 zł zawarta była jedna umowa, ze
stawką 2,25 zł (lokale socjalne) zawarte były 3 umowy najmu lokali
mieszkalnych.
Stawki czynszu mieszkalnego regulowane są zarządzeniem nr 97/2017 Wójta
Gminy Limanowa z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznych stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Limanowa.
Zgodnie z wymienionym zarządzeniem co do zasady najwyższa miesięczna
stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 5,18 zł a najniższa
– 4,05 zł. Natomiast miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
lokalu socjalnego wynosi 2,25 zł.
Ponadto miesięczna stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu wyposażonego w energię elektryczną wynosi 4,50 zł. Przy czym
miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej danego lokalu jest
równa stawce bazowej podwyższonej o 10% - jeśli lokal ten jest wyposażony
w łazienkę lub o 5% - jeśli lokal ten jest wyposażony w sprawną instalację c.o.,
lub obniżonej stawce o 10% - w razie braku w tym lokalu sprawnej instalacji
wodociągowej lub kanalizacji (na 31.12.2019r. nie obniżono stawek czynszu wg
przyjętej reguły).

10. Sprawy obywatelskie
W 2019 roku Gmina Limanowa nie realizowała zadań w oparciu
o budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego Województwa
Małopolskiego mieszkańcy gminy zgłosili jeden projekt propagujący lokalny
folklor oraz rodzime dziedzictwo kulturowe pn. "Zakup strojów regionalnych dla
grup folklorystycznych z powiatu limanowskiego". Projekt nie uzyskał
wystarczającej ilości głosów, które pozwoliłyby na realizację zadania.
W 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
W 2019 r. przeprowadzono wyborcze zebrania wiejskie w każdym
sołectwie gminy. Podczas zebrań dotychczasowi sołtysi przekazali informację
o
wydatkowanych środkach w danym sołectwie w poprzednim roku oraz
planowane zadania inwestycyjne. Z kolei mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia
wniosków
inwestycyjnych
oraz
próśb
w
ramach
bieżących
prac

73

RAPORT O STANIE GMINY LIMANOWA ZA 2019 ROK

w sołectwie. Przeprowadzono wybory na funkcję sołtysa w każdym sołectwie
gminy na kadencję.
Główne kwestie zgłaszane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich
dotyczyły budowy dróg, naprawy nawierzchni istniejących dróg oraz bieżącego
utrzymania dróg, budowy chodników, sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
Ponadto
w
2019
r.
odbyły
się
spotkania
mieszkańców
w miejscowościach: Koszary, Mordarka i Męcina dotyczące planowanej budowy
linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, z udziałem przedstawiciela PKP Polskie Linie
Kolejowe.
Do urzędu wpłynęło w 2019 r. 43 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej. We wszystkich przypadkach informacja została udostępniona
wnioskodawcy.
W sprawozdawanym roku wpłynęły 3 skargi w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego. Przedmiotem skarg, były kwestie związane
uregulowaniem stanu prawnego drogi gminnej oraz budowy domu szkieletowego
w Koszarach.
W 2019 roku wpłynęło szacunkowo 250 wniosków mieszkańców w zakresie
utrzymania i budowy dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ilość wydanych decyzji/ postanowień oraz innych złożonych wniosków
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w 2019 roku w ramach
działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

233 decyzje i postanowienia administracyjne (uzgodnienia przejść
infrastrukturą techniczną przez drogi, lokalizacja zjazdów z dróg
publicznych itp.),
48 wniosków o wydanie uzgodnień lokalizacji ogrodzeń,
46 wniosków o uzgodnienie zjazdów z dróg wewnętrznych,
165 wniosków w sprawie utrzymania dróg,
26 wniosków o wydanie warunków technicznych na podłączenie do
kanalizacji sanitarnej,
14 wniosków o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci
wodociągowej,
12 wniosków w sprawach związanych z lokalami mieszkalnymi,
17 wniosków w sprawach związanych z lokalami użytkowymi,
29 wniosków, w tym aktów administracyjnych, w sprawach mniejszości
romskiej.

W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 petycja, która została przesłana
zgodnie z właściwością do Sejmu RP.
W 2019 funkcjonowało w gminie :
11 klubów sportowych:
• LKS „Olimpia” Pisarzowa
• LKS „Mordarka”
• LKS Rupniów
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•
•
•
•
•
•
•
•

LKS „Słomka” Siekierczyna
UKS „Patria” Młynne
UKS Kłodne
LKS „Starówka” Stara Wieś
UKS „Gumisie” Stara Wieś
LKS „Wierchy” Pasierbiec
LKS „Smolnik” Męcina
LKS „Rybie” Nowe Rybie

Kluby te w ramach "Konkursu Projektów na realizację zadania własnego Gminy
Limanowa polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
na terenie gminy Limanowa w 2019 r." otrzymały w 2019 roku dotację z budżetu
gminy w wysokości 240.000,00 zł. Kwoty przyznane poszczególnym klubom:
Tabela. Podział dotacji na zadanie tworzenia warunków
rozwojowi sportu na terenie gminy Limanowa w 2019 r.

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ludowy Klub Sportowy „Mordarka”
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Pisarzowa
Ludowy Klub Sportowy „Rupniów”
Ludowy Klub Sportowy „Słomka” Siekierczyna
Ludowy Klub Sportowy „Wierchy” Pasierbiec
Uczniowski Klub Sportowy „Patria” Młynne
Ludowy Klub Sportowy „Rybie”
Uczniowski Klub Sportowy „Kłodne”
Ludowy Klub Sportowy „Smolnik” Męcina
Ludowy Klub Sportowy „Starówka’ Stara Wieś

11.

Uczniowski Klub Sportowy „Gumisie” Stara Wieś

sprzyjających

Kwota dotacji
przyznanej na projekt
47
40
40
20
20
18
15
15
10
10

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

5 000,00 zł

Opracowanie: własne
Do budżetu Gminy Limanowa, jako niewykorzystana, wróciła dotacja przyznana
UKS „Gumisie” Stara Wieś.
Ponadto na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
i uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Limanowa
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich
wyników sportowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 266, poz. 2152 i z 2016 r.
poz. 7905), po zapoznaniu się z opinią Gminnej Rady Sportu, Wójt Gminy
Limanowa Zarządzeniem Nr 82/2019 przyznał nagrody dla 7 sportowców za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019 r. na łączną kwotę 2.900,00
zł.
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13 Kół Gospodyń Wiejskich :
• KGW Męcina
• KGW Pisarzowa
• KGW Kłodne
• KGW Lipowe
• KGW Stara Wieś Rola
• KGW Stara Wieś Wola
• KGW Rupniów Centrum
• KGW Rupniów Bednarki
• KGW Siekierczyna I
• KGW Pasierbiec
• KGW Łososina Górna
• KGW Makowica
• KGW Sowliny
11 Kół za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna
Ziemia Limanowska” uczestniczyło
w operacji pn.„Zakup wyposażenia,
organizacja warsztatów oraz imprez kulturalnych w gminie Limanowa”
finansowanego ze środków z Unii Europejskiej. Cykl warsztatów miał miejsce
w świetlicach wiejskich: w Sowlinach, w Pisarzowej, w Pasierbcu oraz w
Rupniowie Centrum. Łącznie w ramach zadnia odbyło się 16 kulinarnych spotkań
i 4 imprezy kulturalne.
5 Zespołów Regionalnych :
• Spod Kicek - Mordarka
• Kijom Worci - Pisarzowa
• Pisarzowianie - Pisarzowa
• Mali Męcinianie - Męcina
• Pasierbiocki - Pasierbiec
Zespoły wielokrotnie swymi występami promowały lokalne dziedzictwo kulturowe
prezentując się na przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na terenie
Gminy Limanowa oraz poza jej granicami. Szczególnie aktywne były w 2019 roku
dwa zespoły – „Kijom Worci” z Pisarzowej oraz „Spod Kicek” z Mordarki.
Organizacje pozarządowe nie będące podmiotami wymienionymi powyżej :
• Orkiestra Dęta Męcina – stowarzyszenie,
• SEPiA - Stowarzyszenie Entuzjastów Pomysłów i Aktywności – Pisarzowa,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Pasierbieckiej – Pasierbiec,
• Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości i Rozwoju Wsi Pisarzowa,
• Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Limanowa,
• Ochotnicze Straże Pożarne.
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11. Bezpieczeństwo publiczne
PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy odnotowano
103 zdarzenia interwencyjne i zdarzenia kryminalne. Złożono 127 zawiadomień
o popełnieniu przestępstwa.
Liczba postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa drogowe
wynosiła 28.
Czyny zabronione:
• przeciwko zdrowiu i życiu – 21 przestępstw, co stanowiło 20 % wszystkich
czynów,
• przeciwko mieniu – 39 przestępstw – 37 % wszystkich przestępstw,
• dotyczące przestępstw gospodarczych – 11 przestępstw, co stanowi 10 %
wszystkich przestępstw.
Liczba osób, wobec której istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy
w rodzinie według procedury Niebieskiej Karty wyniosła w 2019 r. 99,
natomiast liczba osób, wobec której istnieje podejrzenie, że dopuszczają się
przemocy stanowi 71.
Gmina nie posiada Straży Gminnej.
DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej w 2019 r. na terenie gminy
prowadziła akcje i działania prewencyjne o tematyce:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczne ferie,
Bezpieczeństwo nad wodą,
Bezpieczeństwo na stoku,
Przeciwdziałanie przemocy,
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
Jak uniknąć włamania,
Pogadanki profilaktyczne z tematyki związanej z cyberprzemocą,
odpowiedzialnością prawną osób nieletnich, handlem ludźmi, narkotyki,
dopalacze,
Praca dzielnicowych w terenie.

Działania prewencyjne gminy w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców,
w głównej mierze polegają na wspieraniu działań Policji. Gmina Limanowa
prowadzi monitoring wizyjny szeregu obiektów, jak i miejsc publicznych, gdzie
dochodzi bądź może dochodzić do częstych naruszeń porządku publicznego.
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono miejsca i ilość zamontowanych
kamer.
Wykaz świetlic wiejskich objętych monitoringiem znajdujących się na terenie
Gminy Limanowa:
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Tabela. Monitoring w świetlicach wiejskich
Lp.

Miejscowość

Ilość kamer

1.

Lipowe

6

2.

Sowliny

5

3.

Siekierczyna I

4

4.

Pasierbiec

6

5.

Pisarzowa

5

Opracowanie : własne

Dodatkowo monitoring znajduje się w punktach:
Tabela. Monitoring w gminie
Lp.

Miejscowość

Ilość kamer

1.

Koszary dr. 132 – osiedle romskie

14

2.

Pisarzowa dz. ew. 1248 - plac
parkingowy przy cmentarzu w
Pisarzowej

3

3.

Mordarka dz. ew. 1006 - plac
parkingowy
w Mordarce przy kościele

8

4.

Męcina dz. ew. 1662/4 oczyszczalnia ścieków w Męcinie

2

5.

Pisarzowa dz. ew. 1186/2 i
1187/2 - budynek wielofunkcyjny
(pawilon handlowy)

5

6.

Młynne dz. ew. 500/11, 500/14 –
obiekt oczyszczalni ścieków

6

7.

Męcina dz. ew. 1506/2 – obiekt
oczyszczalni ścieków

6

8.

Stara Wieś- Plac przy domkach
na Ostrej

4

Opracowanie: własne

Dodatkowo monitoringiem objęty jest budynek Urzędu Gminy Limanowa
oraz szkoły gminne.
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Dostęp do wszystkich rejestratorów posiada UG Limanowa, przy czym Policja
posiada bezpośredni dostęp do kamer zamontowanych w Koszarach.
OSP
Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
OSP Męcina, OSP Pisarzowa, OSP Stara Wieś, OSP Rupniów, OSP Kisielówka, OSP
Nowe Rybie, OSP Siekierczyna, OSP Wysokie.
W 2019 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie działalności OSP
przedstawiały się następująco:
Tabela. Działalność OSP w 2019 r.
Jednostki OSP z
terenu Gminy
Nazwa wydatków
Limanowa
Zakup paliwa, materiałów i wyposażenia
Zakup usług:
• przeglądy pojazdów i urządzeń
ratowniczych,
• ubezpieczenia pojazdów i strażaków,
• szkolenie strażaków z zakresu
OSP KISIELÓWKA
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
•
przeglądy
budynków remiz
OSP MĘCINA
Zakup usług zdrowotnych strażaków:
• okresowe badania strażaków –
OSP NOWE RYBIE
ratowników,
• okresowe badania strażaków – ratowników
OSP PISARZOWA
– kierowców
OSP RUPNIÓW
Zakup energii:
• elektrycznej,
OSP SIEKIERCZYNA
• gazowej
Umowy zlecenia:
OSP STARA WIEŚ
• mechaników – konserwatorów pojazdów
mechanicznych,
OSP WYSOKIE
• komendanta gminnego,
• palacza
Sprzęt zakupiony w ramach:
• Bezpiecznej Małopolski 2019,
• dotacji celowej,
• wydatki majątkowe (inwestycyjne)
Małopolskie OSP 2019
Całość wydatków na OSP w 2019 r.

Kwota [zł]
74 125,64

91 058,37

15 910,00

49 915,35

40 000,00

129 587,00

400 596,36

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA

Wydane zarządzenia i decyzje Wójta Gminy Limanowa w zakresie zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej:
1. Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 18 lutego 2019r., w sprawie realizacji
szkolenia obronnego na terenie Gminy Limanowa w roku 2019;
2. Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 27 lutego 2019r., zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
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3. Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 11 marca 2019r., w sprawie powołania
gminnej komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze
komunalnej spowodowanej wichurami w dniach 9-11 marca 2019r .;
4. Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 16 maja 2019r., w sprawie udziału
w treningu powiatowym Systemu Wykrywania i Alarmowania;
5. Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 23 maja 2019r., w sprawie ogłoszenia
pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Limanowa w dniu 23
maja 2019r., od godziny 15.30;
6. Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 27 maja 2019r., w sprawie odwołania
pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Limanowa w dniu 27
maja 2019r.
W 2019 r. przeprowadzono ćwiczenia, szkolenia, treningi z zakresu obrony
cywilnej, a mianowicie:
1. Szkolenia w ramach powszechnej samoobrony;
2. Treningi łączności ( cały rok w każdy poniedziałek tygodnia);
3. Treningi ostrzegania ludności o nalotach z powietrza ( zgodnie z
harmonogramem MUW w Krakowie w ostatni czwartek każdego miesiąca);
4. Ćwiczenia Powiatowe pk. ”Laskowa 2019”;
5. Trening Drużyny Wykrywania i Alarmowania;
6. Szkolenie pracowników Urzędu Gminy Limanowa zaangażowanych w Akcję
Kurierską, Stały Dyżur, Główne Stanowisko Kierowania;
7. Szkolenie w ramach odprawy rozliczeniowo-rocznej „ Zakopane 2019”.
W marcu 2019 roku w związku z wystąpieniem na terenie Gminy silnych
wichur uszkodzeniu uległa infrastruktura komunalna m.in. zerwanie dachu
w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie oraz szkody wyrządzone w mieniu
prywatnym mieszkańców. Wójt Gminy Limanowa wydał stosowne zarządzenie do
określenia szkód i oszacowania strat w mieniu komunalnym.
W miesiącu maju w związku z intensywnymi opadami deszczu, oraz
widocznym zagrożeniem podtopień budynków mieszkalnych oraz podnoszeniu się
wysokości wody w rzekach i ciekach wodnych na terenie Gminy Limanowa
zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe. W zakresie wydziału leżała
pomoc mieszkańcom prewencyjnie w formie doraźnej tj. m.in. dostarczenie
worków na piasek itp. oraz koordynacja sprzętu ciężkiego na terenach objętych
zdarzeniem.

12. Edukacja
W gminie w 2019 r. funkcjonowało 15 szkół podstawowych i 1 szkoła
niepubliczna w Starym Rybiu.
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu
gminy kształtowały się następująco:
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Tabela. Wydatki oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 na poszczególne szkoły ze
sprawozdań jednostkowych RB-28S kształtowały się następująco:
Lp.
Szkoła

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Szkoła Podstawowa w Kaninie
Szkoła Podstawowa w Kłodnem
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie
Szkoła Podstawowa w Młynnem
Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siekierczynie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie
Szkoła Podstawowa w Wysokiem
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie
Szkoła Podstawowa w Mordarce
Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
Szkoła Podstawowa w Pisarzowej
Szkoła Podstawowa w Rupniowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi
Razem:

Wydatki
wykonanie na
31.12.2019
/ze sprawozdań
RB 28-S/
1
1 352 290,18
1 728 025,35
1 212 432,72
1 729 493,32
1 609 766,88
1 571 204,18
1 719 188,02
1 163 802,31
3 931 194,63
3 465 985,34
2 812 591,21
2 888 532,59
2 778 257,85
2 609 869,41
2 312 081,43
32 884 715,42

Liczba dzieci
według stanu
na 30.09.2019
/SP+OP/
2
86
156
79
135
132
133
148
83
258
327
235
228
251
269
168
2688

Wydatki
wykonane
w przeliczeniu na
1 ucznia / rok
(1/2)
15 724,30
11 077,09
15 347,25
12 811,06
12 195,20
11 813,57
11 616,14
14 021,71
15 237,19
10 599,34
11 968,47
12 669,00
11 068,76
9 702,12
13 762,39
12 233,90

Opracowanie: własne

Wydatki gminy na oświatę w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” w roku
2019 stanowiły kwotę 37.409.311,07 zł, z czego wydatki bieżące 36.851.688,56
zł, natomiast wydatki inwestycyjne 557.622,51 zł .
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego
wykonana w roku 2019 stanowiła kwotę 23.290.177,00 zł.
Różnica subwencji i dotacji otrzymanych do wydatków wykonanych za rok
2019 w przeliczeniu na 1 ucznia przedstawia się następująco:
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Tabela. Różnica subwencji i dotacji, a wydatkami w szkołach gminnych

Subwencja
2019 oraz
dotacje
NAZWA
otrzymane i
Lp.
SZKOŁY/PLACÓWKI
wszystkie
środki
pozostałe

1

Szkoły Podstawowe
Kanina

2

Kłodne

3

Męcina Nr 2

4

Młynne

5

Wydatki
wykonanie
na
31.12.2019

Różnica
Różnica
subwencji i
Liczba
subwencji i
dotacji
dzieci
dotacji
otrzymanych
według
otrzymanych
do wydatków
stanu na
do wydatków
wykonanych na
30.09.2019
wykonanych
31.12.2019 w
/SP+OP/
na 31.12.2019
przeliczeniu na
1 ucznia/rok

740 499,88 1 352 290,18

-611 790,30

86

7 113,84

1 232 693,39 1 728 025,35

-495 331,96

156

3 175,20

717 313,48 1 212 432,72

-495 119,24

79

6 267,33

Nowe Rybie

1 357 152,18 1 729 493,32
1 113 500,15 1 609 766,88

-372 341,14
-496 266,73

135
132

2 758,08
3 759,60

6

Siekierczyna Nr 1

1 133 134,39 1 571 204,18

-438 069,79

133

3 293,76

7

Siekierczyna Nr 2

1 370 366,60 1 719 188,02

-348 821,42

148

2 356,90

8
9

Wysokie
Męcina Nr 1

-399 141,71
764 660,60 1 163 802,31
2 927 864,76 3 931 194,63 -1 003 329,87

83

4 808,94

258

3 888,88

10 Mordarka

3 046 549,13 3 465 985,34

-419 436,21

327

1 282,68

11 Pasierbiec

2 059 019,74 2 812 591,21

-753 571,47

235

3 206,69

12 Pisarzowa
13 Rupniów

2 233 162,26 2 888 532,59
2 223 639,30 2 778 257,85

-655 370,33
-554 618,55

228
251

2 874,43
2 209,64

14 Stara Wieś Nr 1

2 176 852,03 2 609 869,41

-433 017,38

269

1 609,73

15 Stara Wieś Nr 2

1 364 268,31 2 312 081,43

-947 813,12

168

5 641,74

Opracowanie: własne

W 2019 roku do 15 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Limanowa oraz 1 szkoły niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Stare Rybie uczęszczała następująca liczba uczniów (dane na
podstawie SIO z dnia 30.09.2019r.):
Tabela. Liczba uczniów w szkołach na terenie gminy
Liczba
Liczba dzieci
uczniów
w oddziałach
Nazwa Szkoły
- szkoła
przedszkolnych
podstawowa
Szkoła Podstawowa w Kaninie

Ogółem
(SP
+OP)

65

21

86

121

35

156

60

19

79

Szkoła Podstawowa w Młynnem

110

25

135

Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu

100

32

132

Szkoła Podstawowa w Kłodnem
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie
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Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siekierczynie

101

32

133

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie

116

32

148

63

20

83

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie

226

32

258

Szkoła Podstawowa w Mordarce

266

61

327

Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

174

61

235

Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

178

50

228

Szkoła Podstawowa w Rupniowie

198

53

251

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi

199

70

269

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi

103

65

168

15

11

26

2095

619

2714

Szkoła Podstawowa w Wysokiem

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Starym Rybiu
Razem:
Opracowanie: własne

W poszczególnych szkołach publicznych zatrudniono 316,12 nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty),w tym: 9,91 nauczycieli stażystów, 58,81
nauczycieli kontraktowych, 38,93 nauczycieli mianowanych, 208,47 nauczycieli
dyplomowanych.
Stan kadry pedagogicznej w Szkołach Gminy Limanowa (dane na
podstawie SIO z dnia 30.09.2019r.):
Tabela. Stan kadry pedagogicznej
Nazwa Szkoły
Szkoła Podstawowa
Kaninie
Szkoła Podstawowa
Kłodnem
Szkoła Podstawowa
Męcinie
Szkoła Podstawowa
Młynnem
Szkoła Podstawowa
Nowym Rybiu
Szkoła Podstawowa
Siekierczynie
Szkoła Podstawowa
Siekierczynie
Szkoła Podstawowa
Wysokiem
Szkoła Podstawowa
Męcinie

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem

w
1,13

1,81

2,66

6,97

12,57

1,88

2,45

1,90

9,34

15,57

1,83

2,34

1,22

6,81

12,20

0,94

3,02

1,56

10,23

15,75

1,00

3,54

1,38

8,78

14,70

1,21

3,00

2,22

9,26

15,69

0,50

0,97

0,50

12,60

14,57

0,47

2,11

2,12

7,26

11,96

0,17

3,70

4,94

24,23

33,04

1,47

0,98

6,09

20,75

29,29

w
Nr 2 w
w
w
Nr 1 w
Nr 2 w
w
Nr 1 w

Szkoła Podstawowa w
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Mordarce
Szkoła Podstawowa
Pasierbcu
Szkoła Podstawowa
Pisarzowej
Szkoła Podstawowa
Rupniowie
Szkoła Podstawowa
Starej Wsi
Szkoła Podstawowa
Starej Wsi

w
0,72

2,33

1,46

19,05

23,56

0,00

1,26

2,78

18,64

22,68

0,24

0,88

3,76

16,10

20,98

1,14

2,57

5,64

11,12

20,47

0,00

0,66

1,25

14,05

15,96

12,70

31,62

39,48

195,19

278,99

w
w
Nr 1 w
Nr 2 w

Razem:
Opracowanie: własne

Stan obsługi w szkołach Gminy Limanowa przedstawia się następująco
(dane na podstawie SIO z dnia 30.09.2019 r.):
Tabela. Stan obsługi w szkołach
Nazwa Szkoły
Szkoła Podstawowa w Kaninie
Szkoła Podstawowa w Kłodnem
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie
Szkoła Podstawowa w Młynnem
Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu

Obsługa
5
6,25
3,5
5
5,5

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siekierczynie

5

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie

3

Szkoła Podstawowa w Wysokiem

3

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie

11,5

Szkoła Podstawowa w Mordarce

9

Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

10,25

Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

9

Szkoła Podstawowa w Rupniowie

10

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi

9

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi

9

Razem:

104

Opracowanie: własne
DOWÓZ UCZNIÓW

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego gmina ma obowiązek
zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki do najbliższej szkoły uczniom,
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których odległość miejsca zamieszkania od szkoły przekracza 3 km
w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku
uczniów klas V – VIII. Równorzędnym sposobem wypełnienia tego obowiązku jest
zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, rodzicom tych
uczniów, bądź umowy indywidualne.
Gmina Limanowa realizuje zadanie dowozu dzieci do szkół w formie
refundacji biletów miesięcznych komunikacji publicznej oraz w formie
zorganizowanego dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Z tak zorganizowanego
dowozu w 2019 roku skorzystało 210 uczniów, w tym 40 uczniów
niepełnosprawnych.
ŻYWIENIE W SZKOŁACH
W 2019 r. w 13 placówkach oświatowych Gminy Limanowa funkcjonowały
stołówki w szkole, natomiast w 2 pozostałych szkołach żywienie realizowano
w postaci cateringu. Dożywianie dzieci finansowane było na dwa sposoby:
w pierwszym przypadku za posiłki płacą rodzice, w drugim: posiłki dla dzieci
z rodzin o niskich dochodach finansowane były przez opiekę społeczną, realizując
program „Posiłek w szkole i w domu”.
KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH

W 2019 r. 48 pracodawcom wypłacono kwotę 460.332,67 zł z tytułu
dofinansowania kosztów kształcenia 61 pracowników młodocianych.
PRZEDSZKOLA
Gmina Limanowa w 2019 r. nie posiadała przedszkoli gminnych. Dzieci
w wieku przedszkolnym uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli,
prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub działających na
ich terenie przedszkoli niepublicznych. Były to przedszkola na terenie Miasto
Limanowa, Gminy Trzciana, Gminy Laskowa, Gminy Podegrodzie, Gminy
Łukowica, Gminy Łososina Dolna, Gminy Tymbark, Gminy Chełmiec, Miasto Nowy
Sącz.
Na terenie Gminy Limanowa w roku 2019 funkcjonowały
4 niepubliczne
przedszkola :
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Chatka Małego Skrzatka” w Mordarce,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Chatka Małego Skrzatka” w Mordarce,
- Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Męcinie,
- Niepubliczne Przedszkole ”Słoneczko” w Siekierczynie.
Według stanu na wrzesień 2019 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 176
dzieci.
W 2019 roku na przedszkola gmina poniosła wydatki w wysokości 2.518.478,38
zł.
ŻŁOBKI
Na terenie gminy funkcjonowały w 2019 roku 2 niepubliczne żłobki:
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- Niepubliczny Żłobek ” Wesołe Krasnoludki” w Mordarce
- Niepubliczny Żłobek ” Bajkowa Akademia Maluszka” w Pisarzowej – zawieszona
działalność z dniem 01.07.2019roku
- Niepubliczny Żłobek „Pszczółka Maja” w Siekierczynie.
Dzieci uczęszczały także do żłobka publicznego, prowadzonego przez Miasto
Limanowa.
Opieką w żłobkach na dzień 30 września 2019 r. objętych było 58 dzieci.
W 2019 roku na żłobki wydatkowano 361.040,75 zł.
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W roku 2019 na terenie gminy Limanowa funkcjonowała 1 Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Starym Rybiu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Stare Rybie. Gmina Limanowa w roku 2019 przekazała dotację dla
Stowarzyszenia w wysokości 152.021,92 zł .
W 2019 r. miała miejsce uroczystość podsumowania roku szkolnego
2018/2019, podczas której nagrodzono najlepszych uczniów szkół gminnych za
wysokie wyniki w nauce. Podczas uroczystości uczniom oraz nauczycielom
wręczone zostały podziękowania. Uczniowie otrzymali podziękowania za
szczególne osiągnięcia w nauce, a także w dziedzinie kultury i sportu.

13. Biblioteka
1. Struktura
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi jest samorządową instytucją
kultury gminy Limanowa obejmującą swoja działalnością sześć fili bibliotecznych
w: Pisarzowej, Męcinie, Siekierczynie, Kaninie, Nowym Rybiu i Rupniowie.
2. Księgozbiór
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019 wynosił 54.867 woluminów.
W roku 2019 wzbogacono zbiory książek o 1815 pozycji w tym:
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup 722 książek,
- zakup ze środków własnych 1093 książek.
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi wraz z filiami ma możliwość dostępu do
katalogów on-line dzięki systemowi bibliotecznemu SOWA. Biblioteka prowadzi
automatyzację zbiorów: oklejanie, kodowanie.
3. Czytelnictwo
Liczba zarejestrowanych czytelników w 2019 r. wynosiła 1420.
Biblioteka i jej filie w ubiegłym roku odnotowały:
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- 26.302 wypożyczeń woluminów,
- 15.793 odwiedzin.
4. Budżet
Dochody biblioteki stanowią dotacje oraz pozostałe przychody.
Dotacje wynoszą 457 820,16 zł, w tym:
• dotacja Gminy Limanowa 420 000,00 zł.
• dotacja z Ministerstwa Kultury 12 830,00 zł
• dotację na organizację Ogrodów Poetyckich z Banku Spółdzielczego
1 000,00 zł
• dotacja z Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”
16 509,00 zł
Pozostałe przychody - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.926,52 zł.
Przychód rzeczowy w postaci książek na kwotę 1.554,64 zł
Koszty działalności
457 523,48 zł.

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

w

Starej

Wsi

wynoszą

Na wyżej wymienione koszty składają się:
• koszty amortyzacji na kwotę – 72 711,04 zł
• koszty zużycia materiałów i energii – 19 199,06 zł
• usługi obce – 36 559,86 zł
• podatki i opłaty – 2 046,00 zł
• wynagrodzenia – 264 308,32 zł
• ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny – 58 147,98 zł
• pozostałe koszty rodzajowe – 4 551,21 zł
Biblioteka wraz z filiami w 2019 roku zorganizowała 200 przedsięwzięć
kulturalnych, edukacyjnych, czytelniczych i integracyjnych, w których wzięło
udział 4.522 uczestników.
W 2019 r. biblioteka gminna wraz z filiami zorganizowały przedsięwzięcia m.
in.:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Warsztaty artystyczne „Artyści Gminy Limanowa Dzieciom” organizowane
w ramach ferii zimowych,
Oferta wakacyjna pt.: „Najbliżsi czytają dzieciom”,
Wystawy organizowane przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką
Publiczną w Krakowie,
Spotkania autorskie,
Wykłady,
Nagrody dla aktywnych czytelników - Gminna Biblioteka Publiczna w Starej
Wsi w ramach wieloletniej współpracy z Małopolskim Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu zorganizowała wyjazdowe warsztaty w czasie ferii
i wakacji dla najaktywniejszych czytelników - Bon Kulturowy MCK „Sokół”,
Spotkania i akcje czytelnicze,
Konkursy dla czytelników,
PROJEKT ,,Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych
50+”,
Organizacja kursu „Małopolski e-Senior”,
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•
•

Realizacja programów w tym działania poprawiające czytelnictwo,
Biblioteka aktywnie uczestniczy we wszystkich ogólnopolskich akcjach
promujących czytelnictwo.

Rada Gminy Limanowa w 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru
reorganizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, mającej na celu
przeniesienie jej siedziby ze Starej Wsi do Limanowej przy ul. Matki Boskiej
Bolesnej 18 A, oraz likwidacji dotychczasowych filii bibliotecznych, a w zamian
utworzeniu punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich i innych budynkach
użyteczności publicznej w poszczególnych miejscowościach gminy.

14. Inicjatywy kulturalne i sportowe, promocja gminy
INICJATYWY KULTURALNE

Wykaz imprez i uroczystości kulturalnych oraz turystycznych, których
organizatorem lub współorganizatorem w 2019 roku była Gmina Limanowa:
•
•
•

•
•
•

23.
Przegląd
Grup
Kolędniczych
z
Gminy
Limanowa
VI Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży z Gminy Limanowa
"MaGa - Młodzi artyści Gminy atakują"
VII Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Rytmy i Smaki"
połączony z Gminnym Przeglądem Kół Gospodyń Wiejskich
"Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego" - góra Paproć - przy wparciu
finansowym
Starostwa
Powiatowego
w
Limanowej
VI Rajd Dzieci i Młodzieży "Beskidzkie Wyspy" - Jaworz - w ramach akcji
„Odkryj Beskid Wyspowy”
akcja „Sprzątanie Beskidu Wyspowego” - w ramach akcji „Odkryj Beskid
Wyspowy”
wyjście turystów na górę Sałasz
- w ramach akcji "Odkryj Beskid
Wyspowy”
Organizacja IV edycji Konkursu Fotograficznego „W 365 dni dookoła Gminy
Limanowa”.

ŚWIETLICE WIEJSKIE
W gminie w 2019
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w
• Świetlica w

roku funkcjonowały następujące świetlice:
Pisarzowej
Kisielówce
Lipowem
Starej Wsi I
Pasierbcu
Sowlinach
Siekierczyna 2
Walowej Górze
Siekierczynie 1
Bałażówce
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•

Świetlica w Makowicy

W 2019 r. w świetlicach wiejskich miało miejsce ponad 100 wynajmów. Były
to głównie umowy wynajmu, część umów dotyczyła użyczenia obiektów.
Wynajmowana była również scena mobilna (umowy wynajmu lub umowy
użyczenia), po wcześniejszym przygotowaniu zleceń wyjazdów dla obsługi sceny
przez Kółko Rolnicze w Nowym Rybiu.
Na potrzeby bieżącej działalności świetlic wiejskich w 2019 roku dokonano
zakupy środków czystości, artykułów związanych z doposażeniem obiektów oraz
prowadzoną w nich działalnością kulturalną. Nie były realizowane zadania
inwestycyjne.
SPORT

Gmina była też współorganizatorem turniejów i wydarzeń sportowych:
•
•
•

organizacja zawodów sportowych w gminnych szkołach w ramach
Kalendarza Szkolnych Zawodów - Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży
Szkolnej,
gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
organizacja wydarzeń sportowych w ramach udziału Gminy Limanowa
w XXV Ogólnopolskim Sportowym Turnieju Miast i Gmin w ramach XI
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. W okresie od 26 maja do 1
czerwca na terenie gminy miało miejsce wiele inicjatyw promujących
zdrowy i aktywny styl życia. Za udział w Turnieju w 2019 roku Gmina
Limanowa w grupie gmin wiejskich od 15 do 40 tys. mieszkańców zajęła 2
miejsce w Małopolsce, a 3 w klasyfikacji ogólnopolskiej.

W 2019 roku gmina Limanowa współorganizowała oraz udzieliła wsparcia
finansowego na następujące inicjatywy kulturalne, turystyczne i sportowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konkursy na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną w parafiach z terenu gminy
Limanowa,
Dzień Dziecka w SP nr 4 w Limanowej,
Dzień Dziecka w SP nr 3 w Limanowej,
Powiatowa Spartakiada Specjalna w SP nr 1 w Limanowej,
Dzień Dziecka w SP Młynne,
Piknik dla Dzieci Niepełnosprawnych "Razem Raźniej" w Dobrej,
Dzień Dziecka organizowany przez LKS Modraka,
Dzień Dziecka organizowany przez KGW Lipowe,
Święto Wysokiego,
Gminny Konkursu "O św. Janie Pawle II" SP nr 1 w Męcinie,
Konkurs "Gimnazjada WIEM WSZYSTKO" - I LO Limanowa,
jubileusz 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Męciny,
17. Gwiaździsty Rajd Szlakami Świętego Jana Pawła II,
11.Wyścig Górski - Limanowa - Przełęcz pod Ostrą,
Święto Kapusty w Siekierczynie I,
Starowiejska Biesiada w Starej Wsi I,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurs Heligonistów Województwa Małopolskiego,
Konkurs kolęd "Gore Gwiazdka Jezuskowi w Przedszkolach juz dziś",
konkursy kolęd organizowane przy parafiach - w Limanowej, Pasierbcu i
Pisarzowej,
I Turniej Karate Shinkyokushin w Starej Wsi,
Turniej Szachowy VII Gmin,
Turniej Tenisa Stołowego dla klas 0-III ”MALUCH” – UKS Patria Młynne,
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Wysokiem,
8 Bieg Ziemi Limanowskiej,
III SUMMER KAJET CUP 2019,
25-lecie LKS Mordarka,
XXII Bieg Niepodległości w Młynnem.

PROMOCJA

Działania promocyjne realizowane były poprzez :
•
•
•
•
•

zakup gadżetów reklamowych na cele promocyjne gminy,
prowadzenie oraz na bieżąco aktualizacja strony internetowej gminy
Limanowa i gminnego funpage gminy,
zamieszczanie najważniejszych informacji w panelu urzędowym gminy
Limanowa na portalu limanowa in.,
opracowanie i przygotowanie biuletynu informacyjnego "Wiadomości
Gminne" ,
promocja gminy poprzez współorganizację przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym, turystycznym, sportowym, których inicjatorem były placówki
oświatowe, stowarzyszenia oraz organizacje z terenu gminy Limanowa,
a także spoza gminy.

Gmina Limanowa jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia
Limanowska”,
Forum
Gmin
Beskidu
Wyspowego
oraz
Forum
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Województwa Małopolskiego.

GMINY PARTNERSKIE
Gmina Wejherowo, Gmina Biesiekierz, Gmina Stawiguda, Gmina Postomino,
Gmina Stegna, Gmina Oravska Poruba ze Słowacji, Gmina Skarbimierz.
W 2019 r. nawiązano współpracę partnerską Gminy Limanowa z Gminą
- podpisano „Porozumienie Ramowe o Współpracy Partnerskiej
Skarbimierz

pomiędzy Gminą Limanowa, a Gminą Skarbimierz” co zapoczątkowało oficjalną
współpracę obu samorządów. Podjęta została uchwała Rady Gminy w tej sprawie,
określono kierunki wzajemnej współpracy samorządów, delegacja z Gminy
Limanowa uczestniczyła w „Dożynkach 2019 Gminy Skarbimierz”.
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OCHRONA ZABYTKÓW I MIEJSC PAMIĘCI

W 2019 r. rozpoczęto starania dotyczące budowy nowego pomnika w Mordarce
„na Cieniawie”- w miejscu gdzie we wrześniu 1939 roku zamordowano 12 Żydów
i
1 Polaka, będących mieszkańcami Limanowej. Miejsce pod pomnik
udostępnione zostało Przez rodziny Sukienników oraz Stokłosów, a nawiązana
współpraca z IPN przyczyniła się do jego posadowienia w tym miejscu
z początkiem 2020 roku.

15. Działalność gospodarcza
W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 218 nowych
przedsiębiorców. Z kolei działalność wyrejestrowało 115 przedsiębiorców.
W gminie Limanowa w 2019 r. funkcjonowało:
• 1700 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
• 20 spółek prawa handlowego,
• 42 stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.
Najczęściej przedmiotem działalności firm było budownictwo, handel
hurtowy i detaliczny, działalność usługowa.
Rolnictwo i leśnictwo

Działalność gospodarcza wg sekcji PKD
Górnictwo
700

Przetwórstwo przemysłowe
636
Zaopatrzenie w energię

600
Budownictwo
Handel
500
Transport
Usługi gastronomiczne i
zakwaterowanie

400
360

Informacja i komunikacja
Finanse i ubezpieczenia

300
Obsługa rynku nieruchomości

200

Działalność profesjonalna i
naukowa

169

Usługi administracyjne
102
39 48
23
1

Edukacja

93

100

1

72

62
25

32
8

Opieka zdrowotna
21

8
Kultura, rozrywka i rekreacja

0
1

Pozostałe

Struktura bezrobocie w Gminie Limanowa w 2019 r. kształtowała się
następująco:
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Tabela. Bezrobotni
Bezrobotni
stan na 31.12.2019 r.; ogółem
w tym kobiety
w tym mężczyźni
w tym do 25 roku życia
w tym osoby do 30 roku życia
w tym osoby powyżej 50 roku życia
w tym długotrwale bezrobotni
Źródło: Dane GUS

Liczba osób
661
389
272
136
246
140
253

ROLNICTWO
W gminie liczbę gospodarstw rolnych szacuje się na około 3810.
Posiadaczami gruntów rolnych są indywidualni rolnicy. Użytki rolne to głównie
grunty orne - 60%, oraz łąki i pastwiska, które stanowią 30% użytków, sady to
zaledwie 5% użytków. Użytki rolne to w przeważającej wielkości grunty klas
bonitacyjnych IV i V, stanowią one 87% użytków rolnych, 12,65% stanowią
grunty klasy VI, natomiast grunty klasy III stanowią zaledwie 0,45% użytków,
wyższe klasy gruntów nie występują.
W 2019 r. w ramach środków o zwrot podatku akcyzowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, pomoc finansową otrzymało 1 076
rolników na łączną kwotę 298 421,51
W Gminie zarejestrowanych jest 16 gospodarstw agroturystycznych, a w roku
2019 r. zostało założone 1 nowe gospodarstwo.

16. Ochrona środowiska
W 2019 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających
oczyszczenia wyniósł 100%. Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach
ścieków wyniósł w sumie 290 817 m3.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (z przyłączami) na dzień 31.12.2019
roku wynosiła ok. 127 km. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada ok. 25%
gospodarstw. Ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosiła 1564 szt., przy czym ilość
osób korzystających z kanalizacji gminnej opiewała na 5284 osoby. W celu
polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy, w 2019 roku
Gmina Limanowa wykonała sieć kanalizacyjną w miejscowościach Pisarzowa
i Młynne, o łącznej długości ok. 2,5 km.
W 2019 roku na terenie gminy Limanowa nie działały legalne wysypiska
odpadów komunalnych. Natomiast zlikwidowano 2 dzikie wysypiska śmieci
w miejscowościach Męcina i Młynne. Ponadto utrzymywany jest bieżący
monitoring miejsc nielegalnego składowania odpadów w miejscowościach
Koszary i Męcina.
Na dzień 31.12.2019 roku na jednego mieszkańca przypadało 24 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w 2018r. 23 kg), oraz 156 kg
zmieszanych odpadów komunalnych (w 2018r. 135 kg). Corocznie znacznie
wzrasta ilość odpadów wielkogabarytowych, gdzie w 2019r. ich ilość wynosiła
460,86 Mg (w 2018r. 367,84 Mg).
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W 2019 r. gmina zorganizowała proekologiczny konkurs pn. Makulaturę
zbieramy, o naszą Gminę dbamy, który skierowany był do uczniów szkół
gminnych. Celem konkursu była zbiórka jak największej ilości makulatury oraz
promowanie działań mających na celu segregację odpadów komunalnych.
Ponadto, jak wspomniano wcześniej, w zakresie ww. działań Gmina
Limanowa prowadzi gminny system gospodarki odpadami komunalnymi, na
bieżąco usuwa nielegalne wysypiska odpadów oraz monitoruje miejsca częstego
nielegalnego składowania odpadów. Gmina Limanowa pozyskuje również środki
na realizację programów ograniczających emisję zanieczyszczeń z palenisk
domowych oraz corocznie odbiera od mieszkańców wyroby zawierające azbest.
INFORMACJA O BUDOWIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Podstawowe zasady funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Limanowa reguluje uchwała Nr
XXII/201/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustalono w niej, że na terenie Gminy Limanowa PSZOK położony będzie
w miejscowości Młynne przy oczyszczalni ścieków. Punkt ma przyjmować
nieodpłatnie posegregowane odpady jak zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia,
odpady wielkogabarytowe w tym meble, gruz budowlany, materiały rozbiórkowe,
zużyte opony, papier, tworzywa sztuczne, szkło i metal.
Ze względu na niewystarczającą infrastrukturę techniczną i brak wyposażenia,
obecnie świadczenie usług punktu selektywnego zbierania odpadów nie jest
możliwe.
W 2019r. czyniono starania o uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na
doposażenie PSZOK-u. Niestety regulamin konkursu przewidywał wsparcie dla
PSZOK obsługujących do 20 tys. mieszkańców. Warunek ten na terenie Gminy
Limanowa nie był do spełnienia z uwagi na znacznie wyższą ilość mieszkańców
przypadających na punkt zbierania odpadów.
Mając na względzie brak infrastruktury technicznej i wyposażenia PSZOK
w Młynnem, obecnie realizowany jest projekt budowlany, który kompleksowo
obejmie to zamierzenie.
REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE GMINY LIMANOWA
POPRZEZ WYMIANĘ KOTŁÓW NA KOTŁY GAZOWE I NA BIOMASĘ I NA PALIWA STAŁE.
W roku 2019 wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe i na
biomasę wraz z modernizacją instalacji c.o i c.w.u dokonało 135 (132 szt. piece
gazowe, 3 szt. piece na biomasę) właścicieli budynków z terenu Gmina
Limanowa. Całkowita wartość dokumentów przedłożonych do rozliczenia wynosi
1.792.037,77 zł, z czego uzyskane dofinansowanie to kwota 903.370,00 zł.
W roku 2019 wymiany starych pieców węglowych na piece na ekogroszek wraz
z modernizacją instalacji c.o i c.w.u dokonało 18 właścicieli budynków z terenu
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Gmina Limanowa. Całkowita wartość dokumentów przedłożonych do rozliczenia
wynosi 231.534,40. zł, z czego uzyskane dofinansowanie to kwota 115.450,00 zł.

17. Planowanie przestrzenne
W 2019 roku punktową zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
gminy objętych było około 1,33 % powierzchni gminy.
W 2019 roku wydano 90 decyzji ustalających inwestycje celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły m.in. budowy sieci gazowych ś/c, sieci wodociągowej,
oświetlenia, sieci kanalizacji, sieci elektrycznej średniego napięcia i niskiego
napięcia.
W 2019 roku wydano 535 decyzji o warunkach zabudowy w tym 0 decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 261 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 15 decyzji dotyczącej zabudowy
usługowej oraz 259 decyzji ustalających warunki zabudowy dla innych obiektów,
np. przebudowy istniejących obiektów, budowy instalacji gazowych, zmian
sposobu
użytkowania,
budowy
budynków
gospodarczych
i
rekreacji
indywidualnej, przeniesień decyzji ustalających warunki zabudowy na nowych
właścicieli.
W 2019 roku złożono 198 zgłoszeń wycinki drzew i 16 wniosków
zakończonych wydaniem decyzji.
W
związku
z
brakiem
obowiązującego
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego wszelka zabudowa na terenach należących do
Gminy Limanowa oparta jest na decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, i jest rozpatrywana
indywidualnie do każdej działki.
W 2019 r. Gmina Limanowa przejęła nieruchomości o łącznej powierzchni
około
2,6 ha.
Szacunkowa ilość wniosków w 2019 roku wyniosła 1770 (Warunki
zabudowy, Zaświadczenia MPZP i SUiKZP, Numery domów, informacje,
uzgodnienia i opinie, podziały, rozgraniczenia, decyzje środowiskowe, wycinka
drzew, postanowienie opinii geologicznych, spory wodne, niewłaściwe
postępowanie z odpadami, zniesienie formy ochrony przyrody, informacje
o zgodności decyzji WZiZT.)

18. Sprawy administracyjne
W 2019 r.:
•
przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił – 20
dni,
•
przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 6
miesięcy,
W 2019 r. obsługę prawną Urzędu Gminy Limanowa sprawowała
Radcy Prawnego Marty Urbańskiej i Joanny Jańczy.

Kancelaria

Wykaz spraw sądowych prowadzonych w 2019 r., w których gmina była
stroną postępowania:
• 44 sprawy przeciwko dłużnikom, którzy zalegali z płatnościami z tytułu
głównie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków - w tym 34
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wszczętych w 2019 roku, 2 pozasądowe, a 8 z nich kontynuowanych
w 2019 r.. Gmina ponosiła koszty związane z opłatami sądowymi lub
komorniczymi w wysokości ustalonych w trakcie postępowań stosowanie do
wysokości zobowiązań.
•

10 innych postępowań sądowych i administracyjnych.

STAN ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE GMINY
Osobowy stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Limanowa na 31 grudnia 2019
r. wynosił 73 osoby, w tym 41 kobiet, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy stanowi 70,10 etatu (6 pracowników świadczyło pracę w niepełnym
wymiarze czasu pracy). Ponadto z jednym pracownikiem stosunek pracy uległ
zawieszeniu (urlop bezpłatny w związku ze sprawowaniem mandatu posła).

Pracownicy Urzędu Gminy Limanowa zatrudniani są na podstawowe:
wyboru – 1 osoba ( wójt),
powołania – 2 osoby ( zastępca wójta, skarbnik),
umowy o pracę - 70 osób, z tego:
- na czas nieokreślony -56,
- na czas określony – 14.
Spośród pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
pracownicy wykonają zadania na stanowiskach :
kierowniczych urzędniczych – 10,75 etatu,
urzędniczych – 34,35 etatu,
pomocniczych i obsługi - 21 ,
na których nawiązanie stosunku pracy nastąpiło w ramach prac
interwencyjnych -1 etat.
W ciągu całego 2019 r. do pracy w Urzędzie przyjęto 21 osób, z czego 10 na
podstawie skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, 2 osoby
przeniesiono do tut. Urzędu z innych jednostek samorządu terytorialnego,
natomiast 3 pracowników pozyskano w wyniku ogłoszonego naboru na
stanowiska pracy - audytora, zastępcy kierownika, samodzielnego referenta.
Pozostałe 6 osób zatrudniono na stanowiskach pomocniczych i obsługi, nie
wymagających naboru.
W 2019 r. stosunek pracy rozwiązano z 18 pracownikami.
W ramach dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej
w 2019 r. tut. Urząd
realizował umowy zawarte w ramach aktywnych
programów rynku pracy poprzez takie instrumenty jak: prace interwencyjne,
roboty publiczne, bony zatrudnieniowe, dofinansowanie wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. W sumie
przy wsparciu tego urzędu zatrudniono 10 osób, natomiast ze stażu skorzystała 1
osoba bezrobotna.
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