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Biuletyn informacyjny
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

POWIAT SUSKI - PODSUMOWANIE KADENCJI

 Szanowni Państwo! 
Przez ostatnie cztery lata 

mam zaszczyt pełnić funkcję 
Starosty Suskiego. Związana z 
tym możliwość pracy na rzecz 
lokalnej społeczności jest dla 
mnie dużym wyróżnieniem, 
ale była też od początku spo-
rym wyzwaniem. Decydując 
się na objęcie tej funkcji i kie-
rowanie powiatem, zdawałem 
sobie sprawę, że czekają mnie 
niełatwe zadania. Najtrudniej-
szym z nich i jednocześnie 
najpilniejszym do wykonania 
było ustabilizowanie finansów.

Duże zadłużenie, jakie za-
staliśmy po poprzednikach, 
wymagało podejmowania, 
często mało popularnych, de-
cyzji ograniczających w dużej 
mierze wydatki starostwa. Do-
tyczyło to również racjonaliza-
cji zatrudnienia. Przy niskich 
dochodach własnych powiatu 

takie działania były koniecz-
ne, gdyż dochody konsumo-
wane przez wydatki bieżące, 
głównie wynagrodzenia, za-
wsze ograniczają możliwości 
rozwojowe. Punktem wyjścia 
do naprawy sytuacji finanso-
wej starostwa była obiektyw-
na ocena stanu, jaki zastaliśmy. 
Już wstępna jego analiza wy-
kazała konieczność opracowa-
nia programu oszczędnościo-
wego. Został on na samym po-
czątku kadencji przyjęty przez 
zarząd. Od razu też rozpoczę-
liśmy jego wdrażanie. Przy-
datne okazało się moje eko-
nomiczne wykształcenie i do-
świadczenie w tej materii. Pa-
trząc z dzisiejszej perspekty-
wy, mogę stwierdzić z satys-
fakcją, że sprostaliśmy wy-
zwaniu jakim była stabiliza-
cja finansów powiatu.

Innym trudnym zada-
niem, z którym przyszło się 

nam, jako zarządowi powiatu, 
zmierzyć, jest wdrażanie re-
formy oświaty. Bezpośrednim 
powodem determinującym 
zmiany w organizacji pracy 
szkół jest zapaść demogra-
ficzna, która skutkuje spad-
kiem liczby uczniów. Przypo-
mnę, że subwencja oświato-
wa dla szkół jest naliczana na 
ucznia, a nie na liczbę etatów. 
W algorytmie, na podstawie 
którego przydzielane są środ-
ki, etaty są niewielkim dodat-
kiem. Liczba uczniów nieste-
ty spadała, a struktury admi-
nistracyjne szkół praktycz-
nie nie ulegały zmianie. Do-
konaliśmy więc reorganiza-
cji obsługi finansowej oświa-
ty. Realizuje ją obecnie, uru-
chomione m.in. w tym celu, 
Powiatowe Centrum Usług 
Wspólnych, które z jednego 
poziomu, przy zachowaniu 
zasad standaryzacji, pozwa-
la sprawnie i racjonalnie za-
rządzać nie tylko finansami 
oświaty, ale też wszystkich 
jednostek organizacyjnych 
powiatu. Skutecznie przepro-
wadziliśmy konkursy na dy-
rektorów wszystkich szkół i 
placówek oświatowych pro-
wadzonych przez powiat su-
ski. Rozwój oświaty jest jed-
nym z priorytetów dla władz 
powiatu. Ogromnym wspar-
ciem finansowym w tym za-
kresie, zwłaszcza w obszarze 
kształcenia zawodowego, są 
efektywnie wykorzystywa-
ne przez nas fundusze unij-
ne. Rezultatem tego jest m.in. 
uruchomienie centrów kształ-
cenia zawodowego.

W bieżącej kadencji ze 
szczególną uwagą podcho-
dziliśmy do realizacji wszyst-
kich przedsięwzięć o charak-
terze prorozwojowym, kła-
dąc duży nacisk na maksy-
malne wykorzystanie środ-
ków z nowej perspektywy fi-
nansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020, w której 
Polska ciągle jeszcze więcej 
otrzymuje z unijnej kasy niż 
do niej wpłaca. Projekty unij-
ne wymagają jednak wkładu 
własnego, stąd moja wyjąt-
kowa troska o zapewnienie w 
budżetach na kolejne lata od-
powiednich środków na jego 
zabezpieczenie. Zrealizowany 
został ogromny projekt solar-
ny, którego finalne rozliczenie 
jest na ukończeniu, a już sta-
jemy przed nowym wyzwa-
niem - jest nim projekt „Pro-
gram zwiększenia wykorzy-
stania odnawialnych źródeł 
energii i poprawy jakości śro-
dowiska w obrębie obszarów 
Natura 2000 Powiatu Suskie-
go - SOLARY, FOTOWOL-
TAIKA, POMPY CIEPŁA”. 
Na wykonanie tego projektu 
została już podpisana umowa. 
Realizowany jest także histo-
ryczny wręcz projekt moder-
nizacji geodezyjnej, który po-
zwoli na ucyfrowienie zaso-
bów geodezyjnych („E-usługi 
w informacji przestrzennej w 
Powiecie Suskim”). Trwają 
prace scaleniowe w Łętowni 
i Wysokiej.

Bardzo skutecznie pozy-
skiwaliśmy też dotacje z do-
stępnych źródeł krajowych. 
Dobrym przykładem ich wy-

korzystania były inwestycje 
drogowe wykonywane w ra-
mach narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych, 
który oferował korzystne wa-
runki finansowe. Ważna była 
też dobra współpraca z samo-
rządami gminnymi. Dzięki 
niej udało się przeprowadzić 
wiele prac w zakresie odno-
wy nawierzchni dróg i budowy 
chodników. Warto w tym miej-
scu podkreślić, że to właśnie 
do budżetów gmin wpływają 
podatki od środków transpor-
towych, z których m.in. moż-
na przeprowadzać remonty 
dróg. Budżet powiatu nie jest 
zasilany żadnymi bezpośredni-
mi środkami, podatkami, któ-
re można byłoby przeznaczyć 
na ten cel, a potrzeb wciąż nie 
brakuje. Dobrze, że większość 
naszych gmin, choć niestety 
nie wszystkie, znając te me-
chanizmy partycypuje w re-
montach dróg powiatowych 
na swoim terenie.

Dokonaliśmy istotnych 
zmian organizacyjnych w 
pracy starostwa. Po zwią-
zanych z tym przenosinach 
obecnie wszystkie wydziały 
i biura znajdują się w budyn-
ku na ulicy Kościelnej w Su-
chej Beskidzkiej. Powstał tam 
też nowy parking. Pozwoli-
ło to na sprawniejszą obsłu-
gę mieszkańców powiatu i 
umożliwiło łatwiejszy dostęp 
do starostwa. Budynek przy 
ulicy Mickiewicza wynajęty 
został trzem instytucjom ob-
sługującym sektor rolniczy, a 
dochody z najmu zasilają bu-
dżet powiatu. 

Więcej informacji na te-
mat spraw zasygnalizowanych 
tu tylko przeze mnie znaleźć 
można na kolejnych stronach 
tego wydania „Biuletynu”.

Na zakończenie muszę 
w tym miejscu podkreślić, że 
realizacja wszystkich wspo-
mnianych wyżej zadań i przed-
sięwzięć możliwa była dzięki 
oparciu, jakie miałem w Ra-
dzie Powiatu Suskiego, w któ-
rej większość posiada stabilna 
koalicja Prawa i Sprawiedli-
wości i Powiatowej Wspólno-
ty Samorządowej, a przewod-
niczy jej Ryszard Hadka, oraz 
za sprawą bardzo dobrej i efek-
tywnej współpracy ze wszyst-
kimi członkami zarządu po-
wiatu, na czele z wicestarostą 
Zbigniewem Hutniczakiem.

Szanowni Państwo! 
Chciałbym, aby lektu-

ra tego specjalnego wyda-
nia „Biuletynu” przekona-
ła wszystkich, że cztery lata 
kadencji obecnych władz po-
wiatu suskiego zostały nale-
życie wykorzystane i były do-
brym czasem dla naszej lokal-
nej społeczności. Pragnę po-
dziękować wszystkim radnym, 
pracownikom i służbom za za-
angażowanie w pracę, dzięki 
któremu żyje się nam, wszyst-
kim mieszkańcom powiatu, le-
piej i dzięki czemu nasza mała 
ojczyzna stanowi bezpieczną 
przystań zarówno dla ludzi tu 
mieszkających, jak i tych bę-
dących naszymi gośćmi.

Z wyrazami szacunku
Józef Bałos

Starosta Suski 

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Su-
skiego V kadencji odbyła się 1 grudnia 
2014 r. Rada jest organem stanowiącym i 
kontrolnym samorządu powiatowego. W 
skład Rady Powiatu Suskiego wchodzi 21 
radnych, którzy wyłaniani są w wyborach 
bezpośrednich w systemie proporcjonal-
nych. Podczas pierwszej sesji dokonano 
wyboru Prezydium Rady Powiatu Suskie-
go oraz Starosty Suskiego i Zarządu Powia-
tu Suskiego.

W czasie trwania V kadencji Rady Po-
wiatu Suskiego odbyły się dotychczas 44 

sesje (do dn. 26.09.2018). Podczas po-
siedzeń rada podjęła 312 uchwał, z któ-
rych najwięcej dotyczyło spraw finanso-
wych (99).

W radzie funkcjonuje 7 komisji: Ko-
misja Rewizyjna, Komisja Finansów, Ad-
ministracji i Planowania, Komisja Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komi-
sja Drogownictwa, Porządku Publiczne-
go i Transportu, Komisja Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komi-
sja Zdrowia i Spraw Społecznych, Ko-
misja Integracji Lokalnej i Rozwoju. Po-

szczególne komisje spotykały się z różną 
częstotliwością uzależnioną od bieżących 
potrzeb. Łącznie odbyło się 212 spotkań 
wszystkich komisji. Najczęściej spoty-
kali się członkowie Komisji Finansów, 
Administracji i Planowania (40 razy). 
Wszystkie wnioski opracowane w trak-
cie posiedzeń komisji zostały skierowa-
ne do realizacji za pośrednictwem Zarzą-
du Powiatu. Oprócz merytorycznej dzia-
łalności komisje na bieżąco zajmowa-
ły się opiniowaniem projektów uchwał 
rady powiatu. 

RADA POWIATU SUSKIEGO V KADENCJI

Wydanie specjalne

Rada Powiatu Suskiego V Kadencji (od lewej): Zbigniew Hutniczak, Marek Drobny, Tomasz Spannbauer, Adam Szwed, Stanisław Czernik (zm. 17.10.2016), Jan Banaś, 
Piotr Surzyn, Wit Mateusz Sarlej, Artur Kruźlak, Michał Surmiak, Czesława Madoń, Sławomir Hajos, Józef Bałos, Sławomir Kudzia, Ryszard Hadka, Piotr Talaga, Artur 
Piórkowski, Gabriela Korbel, Rafał Lubaszka, Joanna Stypuła, Jan Woźny. Na zdjęciu nie ma Aliny Kuś, która jest radną od 9.12.2016.

Od prawej: Ryszard Hadka - Przewodniczący 
Rady Powiatu Suskiego, Tomasz Spannbauer 
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Suskiego
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Zarząd Powiatu jest 
kolegialnym organem wy-
konawczym powiatu. Do 
jego zadań należą w szcze-
gólności: wykonywanie 
uchwał rady powiatu, a 
także przygotowywanie i 
przedstawianie radzie po-
wiatu projektów uchwał, 
gospodarowanie mieniem 
powiatu, wykonywanie bu-
dżetu i zapewnienie prawi-
dłowej gospodarki finanso-
wej powiatu oraz inne za-
dania określone przepisami 
prawa. Zadania te realizo-

wane są przy pomocy sta-
rostwa powiatowego oraz 
jednostek organizacyjnych 
powiatu.

Zarządowi Powiatu Su-
skiego przewodniczy staro-
sta Józef Bałos. Wicesta-
rostą jest Zbigniew Hutni-
czak, a funkcję członków 
zarządu pełnią: Sławomir 
Hajos, Czesława Madoń i 
Piotr Surzyn. 

W okresie V kaden-
cji odbyło się 197 posie-
dzeń Zarządu (stan na dzień 
18.09.2018 r.), podczas 

których podjętych zosta-
ło 917 uchwał o następują-
cej tematyce: finanse (288), 
oświata (201), drogownic-
two (22), pomoc społecz-
na (48), gospodarka nieru-
chomościami (180), sport, 
kultura i promocja powiatu 
(36), ochrona środowiska 
(11), pozostałe (131).

W posiedzeniach za-
rządu uczestniczą członko-
wie zarządu - z głosem sta-
nowiącym oraz sekretarz i 
skarbnik powiatu - z gło-
sem doradczym.  

ZARZĄD POWIATU

Od lewej: Krystyna Kozina - Skarbnik Powiatu, Piotr Surzyn - Członek Zarządu Po-
wiatu, Sławomir Hajos - Członek Zarządu Powiatu, Józef Bałos - Starosta, Czesła-
wa Madoń - Członek Zarządu Powiatu, Zbigniew Hutniczak - Wicestarosta, Krzysz-
tof Kołacz - Sekretarz Powiatu. 

Usprawnienie obsługi rachunkowo-
księgowej wszystkich jednostek organi-
zacyjnych powiatu i racjonalizacja wy-
datków ponoszonych w tym zakresie sta-
nęły u podstaw decyzji zarządu powiatu o 
utworzeniu Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych. Ta nowa, wyodrębniona jed-
nostka organizacyjna powiatu działa od 
1 września 2017 r. i ma swoją siedzibę w 
budynku Starostwa Powiatowego.

 Utworzenie Centrum pozwoliło na 
oszczędności finansowe, uzyskane m.in. 
poprzez standaryzację i ujednolicenie na-
rzędzi księgowych oraz informatycznych, 
a także efektywniejsze wykorzystanie zaso-
bów ludzkich. W PCUW zatrudniono oso-
by pracujące do tej pory w jednostkach or-
ganizacyjnych, które zostały objęte obsłu-
gą centrum. 

Powiatowe Centrum Usług Wspól-
nych zapewnia obecnie obsługę finanso-
wo-księgową suskiego starostwa oraz na-
stępujących jednostek organizacyjnych 
powiatu: Liceum Ogólnokształcącego nr I 
im. M. Skłodowskiej - Curie w Suchej B., 
Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej 
B., ZS im. W. Goetla w Suchej B., ZS im. 
św. Jana Kantego w Makowie Podh., ZS 
im. H. Kołłątaja w Jordanowie, ZS im. bł. 
ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Makowie Podh., Domu Wcza-
sów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie, Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ma-
kowie Podh., Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecz-
nej w Łętowni, Domu Pomocy Społecz-
nej w Makowie Podh.

Powiatowe Centrum 
Usług Wspólnych

Podczas mijającej kadencji w starostwie rozpatrzonych zostało 2790 
wniosków o pozwolenie na budowę. Wydano też 2400 decyzji upraw-
niających do rozpoczęcia budowy oraz przyjęto 3180 zgłoszeń ro-
bót budowlanych nie wymagających pozwolenia.

ARCHITEKTURA 
I BUDOWNICTWO

Lata 2015-2018 to okres 
wzmożonego rozwoju bran-
ży budowlanej. Place bu-
dów wyrastają jak grzyby 
po deszczu. W powiecie re-
alizowane są zarówno duże 
inwestycje budowlane i ko-
munikacyjne, jak i małe, 
dotyczące np. domów jed-
norodzinnych i budynków 
gospodarczych. Oczywi-
ście do rozpoczęcia takiej 
inwestycji potrzebne jest 
pozwolenie. Urzędnicy Wy-

działu Architektury Staro-
stwa Powiatowego w Su-
chej Beskidzkiej dokładają 
wszelkich starań, by inwe-
stor mógł taką budowę roz-
począć w zaplanowanym 
przez siebie okresie. Tutaj 
miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego, 
stanowiące prawo miejsco-
we uchwalane przez gmi-
ny, konfrontują się z rze-
czywistością, a ich zapisy 
przybierają realne kształty 

zamknięte w zatwierdza-
nych projektach budowla-
nych. Należy podkreślić, że 
ww. plany mają niebagatel-
ny wpływ na tworzenie ładu 
przestrzennego w powiecie, 
nad czym czuwa też admi-
nistracja architektonicz-
no-budowlana starostwa, 
nie ujmując oczywiście roli 
inwestorów i ich poczucia 
estetyki oraz umiejętności, 
rzetelności i odpowiedzial-
ności architektów. 

Starostwo, jako urząd, 
stało się w ostatnich latach 
bardziej dostępne i przyja-
zne dla mieszkańców po-
wiatu. Początkiem 2017 r. 
zakończyły się prace zwią-
zane z przeprowadzką kil-
ku wydziałów i biur staro-
stwa, usytuowanych wcze-
śniej przy ul. Mickiewicza 
19, na ul. Kościelną 5b, gdzie 
obecnie znajduje się siedziba 
Starostwa Powiatowego w 
Suchej Beskidzkiej i gdzie, 
od tamtej pory, funkcjonuje 
cały urząd. Decyzja zarzą-
du powiatu o przeprowadze-
niu takich zmian podyktowa-
na była głównie zamiarem 
usprawnienia funkcjonowa-
nia starostwa pod względem 
organizacyjnym i ekono-
micznym, a także chęcią po-
prawy jakości obsługi stron.

Dla zapewnienia miesz-
kańcom powiatu łatwiejsze-
go i bardziej komfortowego 
dostępu do starostwa rozbu-
dowano i zmodernizowano 
istniejącą wcześniej infra-
strukturę parkingową. Udo-
stępniono dla samochodów 
interesantów 59 nowych, do-
datkowych miejsc postojo-
wych.  Parking wokół budyn-
ku starostwa ma wydzielone 
miejsca dla osób niepełno-
sprawnych i jest dla wszyst-
kich bezpłatny. 

Celem zwiększenia do-
stępności i ułatwienia miesz-
kańcom załatwiania spraw 
urzędowych starosta wpro-
wadził odpowiednie zmia-
ny. W poniedziałki czas pra-
cy wydziałów najczęściej 
odwiedzanych przez intere-
santów uległ wydłużeniu do 
17.00. W tym dniu również 
kasa starostwa jest czynna 
dłużej (do 16.00), a dla wy-
gody stron uruchomiono ter-
minal umożliwiający doko-
nywanie płatności kartą.

W 2018 r. zakończyły się 
prace związane z komplekso-
wym dostosowaniem budyn-
ku starostwa do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Do użytku została odda-
na winda osobowa. Na klat-
kach schodowych zamonto-
wana została też odpowied-

Urząd bez barier 
- przyjazny 

mieszkańcom 

Na terenie powiatu su-
skiego od 1 stycznia 2016 r. 
funkcjonują trzy punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej: w 
Makowie Podhalańskim, Su-
chej Beskidzkiej i Jordano-
wie. Osoby uprawnione usta-
wowo mogą w nich otrzymać 
darmową pomoc prawną (na 
etapie przedsądowym) w za-
kresie: prawa pracy, przygo-
towania do rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, pra-
wa cywilnego, prawa karne-
go, prawa administracyjne-
go, prawa ubezpieczeń spo-
łecznych, prawa rodzinnego, 
prawa podatkowego z wyłą-
czeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Starostwo koordynuje 
udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej w powiecie i 
organizuje pracę punktów, 
a zadanie finansuje budżet 
państwa.

W ramach działalności 
punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej do 31 sierpnia 
2018 r. udzielonych zosta-
ło łącznie 2538 porad praw-
nych, w tym 1484 w Suchej 
Beskidzkiej i Makowie Pod-
halańskim oraz 1054 w Jor-
danowie.

Mieszkańcy powiatu su-
skiego mogą także korzy-

stać z usług Powiatowe-
go Rzecznika Konsumen-
tów, który udziela bezpłat-
nych porad z zakresu spraw 
konsumenckich, tj. takich, 
w których osoba fizyczna 
znajduje się w sytuacjach 
spornych z przedsiębiorcą 
świadczącym różnorakie 
usługi. W zakresie swojego 
działania rzecznik podej-
muje również interwencje 
u przedsiębiorców.

W okresie ostatnich czte-
rech lat Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów przeprowa-
dził ok. 50 postępowań wy-
jaśniających i udzielił ponad 
700 porad.

POMOC PRAWNA DLA 
MIESZKAŃCÓW POWIATU

nia automatyka umożliwia-
jąca bezdotykowe otwiera-
nie i zamykanie drzwi. Warto 
nadmienić, iż przedmiotowa 
inwestycja ułatwiła osobom 
niepełnosprawnym dostęp 
nie tylko do biur starostwa, 
ale też do Powiatowego In-
spektoratu Nadzoru Budow-
lanego i Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Pra-
ce te dofinansowane zostały 
środkami PFRON.

W celu likwidacji barier 
architektonicznych wybu-
dowany został podjazd - po-
chylnia do budynku Powia-
towego Urzędu Pracy przy 
ul. Mickiewicza 31. Swo-
ją siedzibę ma tam od koń-
ca 2016 r. Powiatowy Ze-
spół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności. Pod-
jazd służy zarówno osobom 
korzystającym z orzecznic-
twa, jak również porad Ze-
społu Interwencji Kryzyso-
wej oraz interesantom od-
wiedzającym PUP.

Budynek przy ul. Mic-
kiewicza należący do staro-
stwa stał się, po przeniesieniu 

wydziałów na ul. Kościelną, 
nową siedzibą Biura Powia-
towego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Placówki Terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego oraz Po-
wiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego MODR. Po-
wstałe w ten sposób, zgod-
nie z koncepcją wypraco-
waną przez zarząd powia-
tu, lokalne centrum obsługi 
sektora rolniczego stawiane 
jest w Małopolsce za wzór, 
jako rozwiązanie modelo-
we. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że dzięki temu rozwią-
zaniu budżet powiatu zasila-
ny jest dodatkowymi docho-
dami z najmu.

Umiejscowienie najważ-
niejszych instytucji i placó-
wek służących obsłudze i 
wspieraniu rolników z po-
wiatu suskiego w jednym, 
zmodernizowanym obiekcie 
umożliwia im sprawniejsze 
załatwianie spraw i przyczy-
nia się do poprawy jakości 
świadczonych na ich rzecz 
usług. 
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Lata 2015-2018 to okres aktywnej polityki powiatu w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Modernizowana i unowocześniana była w tym czasie baza 
dydaktyczna placówek oświatowych. Poszerzona i wzbogacona została oferta edukacyjna szkół. Dzięki efektywnym działaniom starostwa i podległych 
mu szkół dodatkowo pozyskano łącznie ponad 9.300.000 zł ze źródeł krajowych i unijnych na realizację zadań i projektów.

POWIAT STAWIA NA EDUKACJĘ
Powiat prowadzi 6 szkół po-

nadgimnazjalnych, do których 
uczęszcza aktualnie 2900 uczniów 
(w tym 30 słuchaczy szkół dla do-
rosłych), 2 szkoły specjalne oraz 
2 placówki oświatowe realizują-
ce zadania z zakresu zapewnienia 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej oraz zapewnienia opieki i 
wychowania uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania. Warto zauważyć, 
że pomimo postępującego niżu 
demograficznego nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych utrzymu-
je się od kilku lat na poziomie 
ok. 840 uczniów rocznie. Jest to 
możliwe m.in. za sprawą wzrostu 
konkurencyjności naszych szkół i 
dostosowywania oferty edukacyj-
nej do zmieniających się realiów 
na rynku zatrudnienia oraz pre-
ferencji młodzieży. Uruchomio-
ne zostały nowe kierunki kształ-
cenia: jeździec i kierowca me-
chanik (oba w typie branżowej 
szkoły I stopnia), technik elek-
tronik, technik jeździectwa (kie-
runek eksperymentalny), technik 
fotografii i multimediów, technik 
pojazdów samochodowych (kie-
runek reaktywowany). W szkole 
policealnej dla dorosłych otwar-
to dwa kierunki: technik usług ko-
smetycznych i opiekun środowi-
skowy. W tym roku, po raz pierw-
szy, zorganizowany został Powia-
towy Festiwal Nauki - wydarze-
nie promujące naukę oraz ofertę 
szkół ponadgimnazjalnych pro-
wadzonych przez powiat. Wyda-
rzenie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem (uczestniczyło w nim 
ponad 1000 gimnazjalistów z te-
renu powiatu i spoza jego obsza-
ru) oraz pozytywnym odbiorem w 
lokalnym środowisku.

Realizacja projektów eduka-
cyjnych oraz szkolna współpra-
ca międzynarodowa

Dzięki aktywności w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych 
szkoły realizowały i nadal reali-
zują projekty w ramach współ-
pracy międzynarodowej oraz pro-
gramów Power i Erasmus+, co 
przyczynia się do poprawy jako-
ści i zwiększenia atrakcyjności 
kształcenia. Ogółem szkoły po-
nadgimnazjalne i specjalne pozy-
skały w latach 2014-2018 kwotę 
1.321.312 zł w ramach tych pro-
gramów.

W 2015 r. powiat zakoń-
czył realizację projektu pn. „Mo-
dernizacja kształcenia zawo-
dowego w Małopolsce” o war-
tości 3.215.290,66 zł w tym 
409.958,43 zł to wkład własny. 

W 2017 r. rozpoczęto re-
alizację kolejnych dwóch du-
żych projektów edukacyjnych 
współfinansowanych ze środ-
ków UE o łącznej wartości pra-
wie 6.400.000 zł (wkład własny 
powiatu 638.000 zł). Ich adresata-
mi są uczniowie pięciu zespołów 
szkół: ZS im. W. Witosa oraz ZS 
im. W. Goetla w Suchej Beskidz-
kiej, ZS im. H. Kołłątaja oraz ZS 
im. bł. ks. P. Dańkowskiego w 
Jordanowie, a także ZS im. św. 
Jana Kantego w Makowie Podha-
lańskim. Projekty te: „Kreatywny 
uczeń - profesjonalista w zawo-

dzie” oraz „Wzmocnienie kon-
kurencyjności uczniów na ryn-
ku pracy” zakończą się w 2020 r. 
W ramach projektów utworzo-
ne zostały dwa branżowe Centra 
Kompetencji Zawodowych w Su-
chej Beskidzkiej: jedno na bazie 
ZS im. W. Witosa w branży tury-
styczno-gastronomicznej (bran-
ża wiodąca) oraz administracyj-
no-usługowej (branża wspiera-
jąca), a drugie na bazie ZS im. 
W. Goetla w branży elektrycz-
no-elektronicznej (branża wio-
dąca) oraz mechanicznej i gór-
niczo-hutniczej (branża wspiera-
jąca). Centra te mają za zadanie 
przede wszystkim zapewnić trwa-
łe możliwości wspierania eduka-
cji zawodowej, powiązanie ofer-
ty edukacyjnej z rynkiem pracy 
i poprawę sytuacji na tym ryn-
ku uczniów kończących eduka-
cję ponadgimnazjalną, a także 
zwiększenie szans na ich zatrud-
nienie i dalszy rozwój zawodowy. 
Mają temu służyć przede wszyst-
kim organizowane dla uczniów 
kursy zawodowe dające dodat-
kowe uprawnienia i umiejętności. 
Do końca sierpnia 2018 r. zreali-
zowano łącznie 8 takich kursów, 
a wzięło w nich udział ok. 200 
uczniów. Łączna wartość kursów 
wyniosła 202.331 zł.

W ramach realizacji projek-
tów nawiązana została współpra-
ca szkół z przedsiębiorcami, mają-
ca na celu umożliwienie uczniom 
odbywania płatnych staży/prak-
tyk zawodowych w okresie wa-
kacyjnym, w warunkach zbliżo-
nych do rzeczywistego środowi-
ska pracy. Dotychczas takie sta-
że/praktyki odbyło 258 uczniów. 
Każdy z nich zdobył przydatne 
doświadczenie, korzystając przy 
tym ze stypendium w wysokości 
1.500 zł i refundacji kosztów do-
jazdu. Wartość wypłaconych sty-
pendiów stażowych wraz z kosz-

tami dojazdu wyniosła ponad 
400.000 zł. Pracodawcy otrzyma-
li refundację kosztów związanych 
z organizacją stażu w łącznej wy-
sokości 99.000 zł.

Pomocne w podejmowaniu 
właściwych wyborów w kwestii 
dalszej ścieżki edukacyjnej i za-
wodowej były też dyżury dorad-
ców zawodowych w szkołach. Z 
indywidualnych porad skorzysta-
ło do tej pory ponad 140 uczniów.

Dzięki środkom z projektów 
przeprowadzono adaptację 3 pra-
cowni zawodowych za ponad 
212.000 zł, a dodatkowo wypo-
sażono od podstaw lub doposa-
żono 15 pracowni. Łączna kwo-
ta przeznaczona na ten cel to pra-
wie 950.000 zł.

Od 2017 r. realizowane jest 
również przedsięwzięcie pn. 
„Małopolska Chmura Eduka-
cyjna”, które składa się z trzech 
powiązanych ze sobą komple-
mentarnie projektów prowadzo-
nych w szkołach ponadgimna-
zjalnych. Jeden z projektów ma 
charakter infrastrukturalny i ma 
na celu wyposażenie szkół w 
niezbędny sprzęt do prowadze-
nia zajęć w trybie online. Pozo-
stałe dwa projekty zakładają re-
alizację zajęć online oraz zajęć 
kół naukowych we współpracy z 
uczelniami w obszarach zawodo-
wych oraz z przedmiotów ogól-
nych w szkołach, w których zo-
stały utworzone pracownie. War-
tość tych projektów wynosi pra-
wie 1.300.000 zł (wkład własny 
powiatu to ok. 103.000 zł).

Inwestycje w powiatowych 
placówkach oświatowych

Dbając o dobre i bezpieczne 
warunki nauki, powiat przepro-
wadził w latach 2015-2018 wiele 
inwestycji związanych z przebu-
dową oraz remontami placówek 
oświatowych. Były wśród nich 

m.in.: remont oraz termomoder-
nizacje dachów budynków warsz-
tatów zajęciowych i sali gimna-
stycznej przy ZS im. W. Goetla 
(wartość robót ponad 640.000 zł) 
oraz  termomodernizacja sali gim-
nastycznej wraz z komplekso-
wą wymianą stolarki okiennej, 
drzwiowej i modernizacją ko-
tłowni, w tym wymianą kotła, w 
ZS im. H. Kołłątaja (koszt ponad 
700.000 zł). Prace termomoderni-
zacyjne wykonane zostały też w 
budynku internatu należącego do 
tej szkoły. Inwestycje te znacz-
nie zwiększyły energooszczęd-
ność obiektów, a także poprawiły 
ich estetykę oraz przyczyniły się 
do poprawy warunków w jakich 
prowadzona jest działalność dy-
daktyczna. W ostatnim roku za-
kończono budowę miejsc posto-
jowych przy ZS im. W. Goetla. 
Od lat brak było przy tym dużym 
obiekcie parkingu przeznaczone-
go wyłącznie na potrzeby szko-
ły. W 2017 r. rozpoczęły się pra-
ce związane z wykonaniem od-
wodnienia, utwardzeniem terenu, 
wykonaniem obrzeży oraz ułoże-
niem części kostki betonowej. W 
ramach inwestycji powstało po-
nad 30 dodatkowych miejsc po-
stojowych, w tym 5 dla osób nie-
pełnosprawnych wraz z chodnika-
mi umożliwiającymi bezpośred-
nie dojście do szkoły.  

Placówki oświatowe podległe 
powiatowi są na bieżąco doposa-
żane w sprzęt dydaktyczny. Na ten 
cel zarząd powiatu przeznaczył 
ponad 500.000 zł. Ze środków 
budżetowych powiatu zakupiono 
m.in. sprzęt informatyczny, mul-
timedialny, pomoce dydaktycz-
ne do zajęć ogólnych, pomoce do 
diagnozy i terapii, wyposażenie 
do pracowni integracji sensomo-
torycznej i terapii Biofeedback.

W 2016 r. uruchomiona zo-
stała w nowej lokalizacji Porad-

nia Psychologiczno-Pedagogicz-
na. W celu poprawy warunków 
lokalowych placówki i stworze-
nia warunków zapewniających 
wyższy standard obsługi korzy-
stających z poradni i jednocześnie 
umożliwiających kadrze efektyw-
niejszą realizację zadań przepro-
wadzony został generalny remont 
pomieszczeń w należącym do po-
wiatu budynku w Makowie Pod-
halańskim. W zakresie przeprowa-
dzonych prac adaptacyjnych zna-
lazł się również montaż windy dla 
osób niepełnosprawnych i dopo-
sażenie poradni, która dysponuje 
obecnie większą ilością gabinetów 
do diagnozy i terapii, w tym dużą 
salą do zajęć grupowych i specja-
listycznie wyposażonym gabine-
tem rehabilitacyjno–logopedycz-
nym. Wartość inwestycji przekro-
czyła 530.000 zł. Od 2017 r. po-
radnia pełni funkcję wiodącego 
Ośrodka Koordynacyjno-Reha-
bilitacyjno-Opiekuńczego w po-
wiecie suskim w ramach rządowe-
go programu wsparcia rodzin „Za 
Życiem”. Ośrodek udziela kom-
pleksowej pomocy dzieciom nie-
pełnosprawnym, zagrożonym nie-
pełnosprawnością z różnorodny-
mi zaburzeniami rozwojowymi w 
wieku od urodzenia do rozpoczę-
cia nauki w szkole oraz ich rodzi-
nom. Główne zadanie Ośrodka to 
realizacja wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka, na które po-
wiat otrzymuje dotację zgodnie z 
zawartym porozumieniem z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej 
na lata 2017-2021. Powiat otrzy-
mał również dodatkowe środki 
na przygotowanie i wyposażenie 
dwóch pokoi w budynku internatu 
działającego przy ZS im. W. Wito-
sa w Suchej Beskidzkiej z przezna-
czeniem dla uczennic w ciąży bę-
dących w szczególnie trudnej sy-
tuacji bytowej zagrażającej utrzy-
maniu ciąży i urodzeniu dziecka.
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Do największych inwestycji zrealizowa-
nych w latach 2015-2018 zaliczyć można:

- Przebudowy i remonty łącznie prawie 
10 km dróg powiatowych wykonane dzięki 
odpowiednio przeprowadzonym procedurom 
konkursowym z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastrukury Drogowej. Naj-
większym przedsięwzięciem był w tym za-
kresie remont odcinka drogi Zawoja-Przy-
słop - Stryszawa. Wykonano prace o wartości 
ok. 3.800.000 zł. Z tego programu zrealizo-
wano też inwestycje na drogach powiatowych 
w Suchej Beskidzkiej i gminie Zembrzyce 
również za kwotę ok. 3.800.000 zł.

- Remonty dróg wykonane z udziałem 
środków pozyskanych z programu usuwania 
skutków klęsk żywiołowych. Zlikwidowa-
no szkody powstałe w infrastrukturze na dro-
gach w miejscowościach: Wysoka, Łętownia, 
Wieprzec, Żarnówka, Skawica, Zawoja, Stry-
szawa, Lachowice, Bystra, Grzechynia, Krze-
szów i Juszczyn. Wykonana zostanie również 
naprawa uszkodzonych w 2016 r. dróg Skawi-
ca - Warty - Juszczyn i Skawica Sucha Góra. 
Powiat otrzymał już stosowną promesę oraz 
przeprowadził procedurę przetargową i za-
kontraktował wykonawców, którzy zrealizują 
zadania jeszcze w tym roku. Łącznie na cele 

związane z likwidacją szkód powodziowych 
na ww. drogach w latach 2015-2018 wydatko-
wanych zostanie prawie 7.500.000 zł.

- Przebudowy mostów na potokach: Dup-
niarz w Kurowie, Dziarskim w Toporzy-
sku i Hucisko w Stryszawie (wartość prac 
1.850.00 zł). Jeszcze w tym roku za 1.700.000 
zł wybudowane zostaną dwa żelbetowe mosty 
w Żarnówce. Wszystkie te inwestycje dofinan-
sowane zostały w ok. 50% z subwencji ogól-
nej budżetu państwa.

Zaawansowane są też prace związane z 
osuwiskiem w Osielcu. Wykonane zostały ba-
dania geologiczne i dokumentacja geologicz-
no-inżynierska, uzyskano pozytywną opinię 
wojewódzkiego zespołu nadzorującego reali-
zację zadań w zakresie przeciwdziałania ru-
chom osuwiskowym ziemi w przedmiocie 
dalszego dofinansowania inwestycji. Obecnie 
opracowywany jest projekt budowlano-wyko-
nawczy stabilizacji osuwisk i zabezpieczenia 
drogi powiatowej, który po uzyskaniu kolejnej 
pozytywnej opnii Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego pozwoli podjąć w 2019 r. prace 
wykonawcze dla przywrócenia przejezdności 
na drodze. Całkowita wartość przedsięwzięcia 
szacowana jest na kwotę ponad 6.000.000 zł 
(przy dofinanowaniu 80% z budżetu państwa).

Wiele z inwestycji realizowanych jest 
dzięki dobrej współpracy z gminami, któ-
re angażują się w prace przy poprawie stanu 
dróg powiatowych oraz udzielają znaczącego 
wsparcia finansowego. Najlepszym przykła-
dem jest tu udział gminy Zembrzyce w prze-
budowie drogi w Marcówce. Z kolei przy re-
alizacji przebudowy drogi na Przysłop znacz-
nej pomocy udzieliły gminy: Stryszawa i Za-
woja. Środki na remonty i przebudowę ulic: 
Szpitalnej, Batalionów Chłopskich, Przemy-
słowej oraz odcinka ul. Starzeńskiego wyasy-
gnowało też miasto Sucha Beskidzka. Udział 
finansowy gmin (50%) pomocny jest także 
przy remontach nawierzchni dróg powiato-
wych. W ciągu ostatnich czterech lat pomogło 
to w wyremontowaniu na terenie gmin: Stry-
szawa, Maków Podhalański, Zawoja, Jorda-
nów, Sucha Beskidzka i Bystra-Sidzina pra-
wie 7 km dróg za łaczną kwotę 2.400.000 zł. 
W ostatnim czasie uruchomiono również pro-
cedurę przetargową na remont ul. Gen. Macz-
ka w Jordanowie. Miasto Jordanów wstępnie 
zadeklarowało pomoc finansową do kwoty 
500.000 zł. W toku jest również wyłanianie 
wykonawcy na przebudowę odcinka drogi w 
Kojszówce. Szacunkowa wartość robót prze-
kracza 650.000 zł.

Z kolei dzięki inwestycjom realizowa-
nym przez gminy, przy dofinansowaniu po-
wiatu suskiego, w ciągu ostatnich lat na te-
renie gmin: Stryszawa, Maków Podhalań-
ski, Budzów, Zembrzyce oraz w mieście i 
gminie Jordanów wybudowano ponad 6 km 
chodników (wartość prac 3.100.000 zł). Ko-
lejne 3 odcinki chodników oddane zostaną 
do użytkowania jeszcze w tym roku w Ku-
kowie, Krzeszowie i Bystrej Podhalańskiej.

Po długich negocjacjach z inwestorem bu-
dowy drogi ekspresowej S-7 powiat doprowa-
dził do zawarcia porozumienia z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zgod-
nie z którym najbardziej zniszczony odcinek 
drogi powiatowej w Naprawie (przy placu bu-
dowy „ekspresówki”), zostanie wyremonto-
wany bez kosztów po stronie powiatu. 

Ponadto powiat suski, pomimo bardzo 
trudnej sytuacji finansowej, na niezmiennym 
poziomie zabezpiecza od kilku lat środki na 
bieżące utrzymanie powiatowej infrastruktury 
drogowej, na które składają sie m.in. remon-
ty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg, robo-
ty odwodnieniowe, poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, remonty obiektów inżynie-
ryjnych. Łączna kwota przeznaczona w bieżą-
cej kadencji na te cele wyniosła 9.600.000 zł.

POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Blisko 31.500.000 zł wydatkowało suskie starostwo, realizując zadania zarządcy dróg powiatowych w okresie ostatnich czterech lat. To duże środki, 
dzięki nim poprawił się stan dróg i bezpieczeństwo ich użytkowników. Nie znaczy to wcale, że władze powiatu nie dostrzegają licznych jeszcze potrzeb 
w tym zakresie. O wielu z nich sygnalizują sami mieszkańcy, dlatego zarówno zarząd powiatu, jak i pracownicy starostwa czynią ciągłe starania o po-
zyskanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych na konieczne prace remontowe i inwestycyjne.

Proekologiczne działania starostwa doceniane są na arenie ogólnokrajowej od lat, a powiat suski za sprawą prowa-
dzonych z rozmachem inwestycji służących ochronie środowiska uznawany jest za lidera w tej kategorii i dawany za 
wzór innym samorządom. W latach 2014-2018 rozliczonych zostało przez suskie starostwo ok. 37.000.000 zł z „pro-
jektów solarnych”, a suma środków pozyskanych na dofinansowanie nowych proekologicznych projektów to ok. 
24.500.000 zł. Efekty uzyskane dzięki inwestycjom poczynionym z tych olbrzymich sum to, najkrócej rzecz ujmując, 
wielka ulga dla płuc i kieszeni mieszkańców oraz dobrodziejstwo dla babiogórskiej przyrody.

POWIATOWA OCHRONA ŚRODOWISKA DOCENIANA 

NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM

Podczas mijającej kadencji zakończony 
został II etap realizacji projektu „Program 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii i poprawy jakości powietrza 
w obrębie obszarów NATURA 2000, Powia-
tu suskiego”, w ramach którego wykonano 
łącznie 3007 instalacji solarnych, z których 
korzysta 14.048 osób, co stanowi około 16% 
wszystkich mieszkańców powiatu suskie-
go. W samym tylko 2016 r. wykonanych zo-
stało 658 instalacji solarnych o łącznej po-
wierzchni 4349 m2 służących do przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej. Uruchomio-
ny został także zdalny system monitoringu 
40 instalacji solarnych na potrzeby analizy 
trwałości projektu. Cały projekt o wartości 
ok. 37.000.000 zł, dofinansowany w 85% 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Szwajcarsko-Polski Program Współ-
pracy, został rozliczony na szczeblu central-
nym, co w następstwie pozwoliło na rozpo-
częcie procesu rozliczania projektu z miesz-
kańcami. Do chwili obecnej rozliczono pro-
jekt z 2661 spośród 3007 uczestników pro-
jektu. Wyłoniony został także serwis zastęp-
czy instalacji solarnych, na co wydatkowano 
w latach 2014-2017 ok. 1.500.000 zł (w la-
tach 2014-2016 przy dofinansowywaniu ze 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-

pracy), a w wyniku prowadzonych prac skró-
cono okres realizacji zgłoszeń oraz wprowa-
dzono dyżur całodobowy. 

Dzięki prowadzonej przez powiat, przy 
współpracy z gminami, akcji likwidacji 
azbestu w ostatnich czterech latach dofinan-
sowano unieszkodliwianie 2178 ton wyro-
bów zawierających ten szkodliwy dla zdro-
wia składnik, na co przeznaczono blisko 
500.000 zł (środki powiatu i gmin). 

W trzech aptekach (w Suchej Beskidzkiej, 
Makowie Podhalańskim i Jordanowie), pro-
wadzona jest na bieżąco nieodpłatna zbiórka 
przeterminowanych leków. W latach 2014-
2017 zebrano ich około 1700 kg. Na utyliza-
cję nieprzydatnych już medykamentów, trak-
towanych jako odpady niebezpieczne, powiat 
przeznaczył kwotę ok. 7000 zł.

Powiat, poprzez Wydział Środowiska, 
prowadził także szereg działań z zakresu 
edukacji ekologicznej. Zostały zorganizo-
wane m.in. cztery edycje konkursu plastycz-
nego dla młodzieży, połączone ze zbiór-
ką zużytych baterii, w ich ramach zebrano 
4600 kg baterii. Przeprowadzono także czte-
ry konkursy na „Najpiękniejszy ogród przy-
domowy i obejście w gospodarstwie rol-
nym”. Główną nagrodą dla laureatów tych 
konkursów były bezpłatne, siedmiodniowe 

wczasy nad Bałtykiem oraz cenne nagro-
dy rzeczowe.

Nowym zadaniem realizowanym przez 
starostwo od 2018 r. jest prowadzenie nad-
zoru nad lasami prywatnymi. Obecnie nad-
zór ten prowadzony jest bezpośrednio przez 
pracowników starostwa, a objęte są nim lasy 
o ogólnej powierzchni 18.915 ha. Wprowa-
dzony został nowy system cechowania oraz 
wydawania świadectw legalności pozyska-
nia drewna, co, ku zadowoleniu wszystkich 
zainteresowanych, pozwoliło m.in. na znacz-
ne skrócenie terminu rozpatrywania stosow-
nych wniosków.

Sukcesem zakończyły się starania staro-
stwa o pozyskanie dużych środków na nowe 
projekty proekologiczne realizowane w la-
tach 2018-2021. Całkowita wartość tych pro-
jektów to ok. 30.700.000 zł, a pozyskano na 
nie dotację z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego w 
wysokości ok. 17.700.000 zł. Opracowane 
wcześniej programy i dobrze przygotowane 
przez starostwo wnioski pozwolą mieszkań-
com powiatu na wymianę 200 kotłów stare-
go typu, tzw. kopciuchów, na kotły na pellet 
i gaz, spełniające odpowiednie wymogi do-
tyczące emisji zanieczyszczeń i efektywno-
ści energetycznej (ekoprojekt). Możliwy bę-

dzie montaż kolejnych 1365 instalacji solar-
nych oraz 546 instalacji fotowoltaicznych 
i 89 powietrznych pomp ciepła do ciepłej 
wody użytkowej. Będzie też można uniesz-
kodliwić następnych ok. 2000 ton wyrobów 
zawierających azbest. 

Działania prowadzone przez powiat su-
ski w zakresie ochrony środowiska zostały 
zauważone i docenione. W 2015 r. Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Środowiska wrę-
czył staroście Józefowi Bałosowi statuetkę 
i dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie 
„Aktywni dla czystego powietrza”. 27 lipca 
2018 r. w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej wicestarosta Zbigniew Hutniczak ode-
brał przyznany przez Narodową Radę Eko-
logiczną tytuł „EKOJANOSIK”, którym po-
wiat suski został wyróżniony jako jedyny po-
wiat z terenu województwa małopolskiego. 
Także w bieżącym roku naczelnik Wydziału 
Środowiska Paweł Dyrcz odebrał od wojewo-
dy małopolskiego Piotra Ćwika odznakę „Za 
zasługi na rzecz ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej” przyznaną przez Ministra Śro-
dowiska. Powiat suski jest liderem jeśli cho-
dzi o wykorzystanie energii słonecznej. Od 
2014 r. nie opuszcza podium Ogólnopolskie-
go Rankingu Energii Odnawialnej. W 2017 r. 
zajął w nim 3. miejsce w kategorii powiatów.
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Dla Wydziału Geodezji, Kar-
tografii, Katastru i Gospodarki 
Mieniem Starostwa Powiatowego 
w Suchej Beskidzkiej okres 2014-
2018 był czasem intensywnych 
działań. Pracowano nad poprawą 
jakości znajdujących się w tutej-
szym zasobie map, unowocześnia-
no systemy informatyczne umoż-
liwiające mieszkańcom dostęp do 
danych oraz zmniejszano wydat-
ki administracyjne przez wprowa-
dzanie nowoczesnych i ekonomicz-
nych rozwiązań.

W tym czasie przeprowadzo-
no szereg operacji mających na 
celu uaktualnienie przestarzałych 
i niedokładnych map, powstałych 
niejednokrotnie jeszcze w okre-
sie zaboru austriackiego. Były to 
w szczególności:

- modernizacja Ewidencji Grun-
tów i Budynków (EGiB) dla ob-
rębu Zawoja, w ramach projek-
tu „ZSIN - Zintegrowany System 
Informacji o Nieruchomościach” 
(2014-2015 r.)

- utworzenie baz danych in-
formacji o sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT) i obiektów topograficz-
nych (BDOT500) dla gminy Za-
woja (2015 r.)

- modernizacja EGiB obrębów 
ewidencyjnych w gminie Maków 
Podhalański (Białka, Kojszówka 
i Wieprzec) (2014-2015 r.) 

- modernizacja EGiB obrębu 
Śleszowice (2016 r.) 

- modernizacja EGiB obrę-
bów: Skawica, Sidzina, Grzechy-
nia, Juszczyn, Bieńkówka i Krze-
szów (2016-2019 r.) w ramach pro-
jektu „E-usługi w informacji prze-
strzennej w Powiecie Suskim”, 
z czego zrealizowano już moderni-
zację Skawicy, modernizacja Sidzi-
ny dobiega końca, trwają moderni-

zacje obrębów Grzechynia i Jusz-
czyn, a pozostałe obręby rozpoczę-
te będą w 2018 r. 

- modernizacja EGiB obrę-
bu Tarnawa Dolna, modernizacja 
ewidencji budynków w Łętowni, 
BDOT500 i GESUT w Budzowie 
(2017 r.) 

- scalenia gruntów na terenie 
Łętowni i Wysokiej (2017-2020 r.), 
w ramach których poprawiana jest 
struktura obszarowa gospodarstw, 
niwelowane rozproszenie działek, 
regulowany ich stan prawny oraz 
zwiększana jest funkcjonalność po-
scaleniowego terenu, a także bu-
dowane są drogi rolne; kwota po-
zyskanych dotacji - 25.000.000 zł

- digitalizacja (skanowanie) 
operatów (ok. 22.000 szt.) i map 
geodezyjnych (ok. 1200 arkuszy), 
w okresie 2016-2019 r., z terenu 22 
obrębów powiatu suskiego wraz ze 
stworzeniem systemu przeglądania 
tych materiałów on-line.

Ostatnie cztery lata upłynęły tak-
że pod znakiem usilnych starań, ma-
jących na celu podniesienie jako-
ści i sprawności usług dla mieszkań-
ców (dziennie obsługiwanych jest 
od kilkudziesięciu do kilkuset osób). 
W tym celu unowocześniano sprzęt 
informatyczny, aby podołać zwięk-
szonemu ruchowi teleinformatyczne-
mu, wprowadzano nowe usługi oraz 
zmniejszano koszty administracyj-
ne. Do realizacji tych zadań przyczy-
niły się w szczególności: gruntow-
na modernizacja serwerów wydzia-
łu - zakup nowego sprzętu (2017 r.), 
wymiana terminali komputerowych 
(2018 r.) oraz zakup ekonomicznych 
i wydajnych drukarek (2018 r.).

W połowie 2020 r. planowane 
jest ukończenie projektu pn. „E-
usługi w informacji przestrzen-
nej w Powiecie Suskim”. Jego re-

alizacja umożli-
wi m.in. urucho-
mienie ogólno-
dostępnego geo-
portalu,  który 
szybko i 24 go-
dziny na dobę bę-
dzie dostarczał 
wszystkim za-
interesowanym 
dokładne i aktu-
alne informacje 
związane z nie-
ruchomościami 
położonymi na 
terenie powiatu. 
Przeglądanie da-
nych geodezyj-
nych nie będzie 
więc wymagało 
wizyty w urzę-
dzie, co będzie 
dużym ułatwie-
niem dla miesz-
kańców powiatu.

S ta ros two , 
poprzez referat 
gospodarki mieniem, realizowało 
również zadania polegające na re-
gulacji stanu prawnego dróg powia-
towych, w skład których wchodzi-
ły: sporządzenie dokumentacji geo-
dezyjno-prawnej, podział działek 
ewidencyjnych zajętych pod drogi 
publiczne oraz obowiązki związane 
z ujawnieniem prawa własności Skar-
bu Państwa w księgach wieczystych. 
Powyższe działania dotyczyły obrę-
bów: Juszczyn, Białka, Zembrzyce, 
Tarnawa Dolna, Hucisko, Jordanów, 
Stryszawa, Palcza, Śleszowice, Ba-
czyn, Maków Podhalański, Pewelka, 
Kuków, Toporzysko, Tarnawa Górna, 
Lachowice, Skawica i Grzechynia.

W sumie w latach 2014-2018 ure-
gulowano stan prawny 38,8 km dróg, 
w tym ok. 29 km dróg kategorii po-

wiatowej. Środki wydane na ten cel 
wyniosły w sumie 553.750 zł, z czego 
tylko 10% pochodziło z budżetu po-
wiatu. Efektem działań suskiego sta-
rostwa jest też planowana, w ramach 
scalenia gruntów, naprawa i budowa 
ok. 84 km dróg, które ułatwią miesz-
kańcom wsi Łętownia i Wysoka do-
jazd do ich działek rolnych.

Łączna kwota przeznaczo-
na na realizację przedstawio-
nych tutaj przedsięwzięć wyniosła 
37.789.450 zł. Należy zaznaczyć, 
że praktycznie wszystkie wymie-
nione zadania niemal w 100% zo-
stały sfinansowane z pozyskanych 
staraniem starostwa tzw. środków 
zewnętrznych, nie tylko w ramach 
projektów unijnych, ale także dota-
cji celowych wojewody. Niezwykle 

istotne jest to, że te wielomiliono-
we wydatki nie uszczupliły budże-
tu powiatu. Szacunkowy udział tzw. 
wkładu własnego, to zaledwie ok. 
1,5 % podanej kwoty.

Realizacja tak wielu projektów, 
przyczyniających się do usprawnie-
nia i uporządkowania spraw miesz-
kańców powiatu wielokrotnie spo-
tykała się z pochwałami płynący-
mi od nich samych oraz od władz 
województwa, a także zakwalifi-
kowaniem pracy Wydziału Geode-
zji, Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Mieniem suskiego starostwa 
do ścisłej czołówki podobnych wy-
działów w województwie małopol-
skim pod względem pozyskiwania 
środków zewnętrznych na realiza-
cję swoich działań.

GEODEZJA LIDEREM W MAŁOPOLSCE
Łączna wysokość pozyskanych środków, wynosząca aż 37.789.450 zł oraz sprawne ich wykorzystanie i rozliczanie w krótkim czasie, głównie dzięki 
dobrej współpracy oraz zaangażowaniu pracowników, pozwala naszej powiatowej geodezji aspirować do miana lidera w Małopolsce w zakresie pozy-
skiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych.

KOMUNIKACJA 
I TRANSPORT

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. wydanych zostało przez suskie 
starostwo 10.819 praw jazdy i kilka tysięcy różnych zezwoleń dotyczących 
transportu drogowego. Zarejestrowano w tym czasie 20.820 pojazdów.  

Od 7 listopada 2016 r. 
Wydział Komunikacji i Trans-
portu rozpoczął obsługę stron 
na ul. Kościelnej 5b. Nowa 
lokalizacja umożliwia intere-
santom łatwiejszy dostęp do 
urzędu, a szczególne znacze-
nie ma możliwość skorzysta-
nia z pojemnego, bezpłatne-
go parkingu.

Mijające lata (2015-2018) 
przyniosły wiele zmian w za-
kresie przepisów prawnych 
odnoszących się do komu-
nikacji i transportu. Najbar-
dziej dały się odczuć te zwią-
zane z decyzją Ministerstwa 
Cyfryzacji o wprowadzaniu 
z dniem 13 listopada 2017 r., 

opracowywanego od wielu 
lat, systemu Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców 
(CEPiK 2.0). Jego wdrożenie 
spowodowało w całej Polsce, 
a więc i w powiecie suskim, 
znaczne, czasowe utrudnienia 
i awarie systemu informatycz-
nego. Mimo tego pracownicy 
starostwa starali się na bieżą-
co obsługiwać wszystkich in-
teresantów, choć wymagało to 
wielu dodatkowych działań. 

Nowe regulacje praw-
ne objęły także m.in. spra-
wy związane z tablicami re-
jestracyjnymi i obligatoryj-
nymi zatrzymaniami pra-
wa jazdy na okres 3 miesię-

cy za przekroczenie prędko-
ści 50 km/h  w obszarze zabu-
dowanym. Wprowadzono za-
ostrzenia w zakresie cofnięcia 
uprawnień do kierowania. Od 
2017 r. do nowych zadań nale-
ży też kierowanie przez staro-
stę na kurs reedukacyjny osób, 
które kierowały w stanie nie-
trzeźwości, w stanie po uży-
ciu alkoholu lub środka działa-
jącego podobnie do alkoholu.

Przedstawione poniżej 
tabele pokazują statystykę 
najbardziej typowych pro-
cedur i decyzji podejmowa-
nych w Wydziale Komuni-
kacji i Transportu w okresie 
1.01.2015 r. - 30.06.2018 r.

01.01.2015
-

31.12.2015

01.01.2016
-

31.12.2016

01.01.2017
- 

31.12.2017

01.01.2018
-

30.06.2018
Liczba pojazdów 
wyrejestrowanych

(demontaż, wywóz za granicę)
1286 1422 1636 1039

Liczba pojazdów byłych z terenu 
powiatu suskiego 2292 2594 3355 1451

Liczba pojazdów 
zarejestrowanych 4709 5699 6267 4145

REJESTRACJA POJAZDÓW

01.01.2015
-

31.12.2015

01.01.2016
-

31.12.2016

01.01.2017
- 

31.12.2017

01.01.2018
-

30.06.2018
Wydane prawa jazdy 2999 2985 2944 1891

Międzynarodowe prawa jazdy 25 21 37 33

Cofnięte prawa jazdy 100 246 229 115

Zatrzymane prawa jazdy 229 223 191 104

Wtórniki prawa jazdy (zmiana 
danych, utrata lub zniszczenie 

dokumentu)
993 739 749 529

PRAWA JAZDY

Stan na dzień 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Ilość
- Zezwolenie / licencja na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego rzeczy
-  wypisy

216

676

222

696

222

708

189

689
- Zezwolenie / licencja na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób
- wypisy

39

233

41

240

45

253

36

235
- Licencja w zakresie przewozu osób 
samochodem 7-9
- wypisy

5

5

5

5

6

8

8

10
- Licencja w zakresie przewozu osób 
samochodem osobowym
-  wypisy

0

0

0

0

2

4

2

4
- Licencja w zakresie pośrednictwa przy 
przewozie rzeczy

18 21 19 21

- Zaświadczenie na potrzeby własne
- wypisy

143
281

151
295

163
329

173
345

- Zezwolenie na wykonywanie regularnych 
przewozów drogowych osób
- wypisy

52

194

60

204

62

215

38

152
- Ośrodki Szkolenia Kierowców 22 19 16 17
- Szkoły prowadzące OSK 0 0 0 1
- Instruktorzy nauki jazdy 56 54 53 52
- Stacje Kontroli Pojazdów 7 8 9 9
- Diagności 31 32 36 38

TRANSPORT DROGOWY / OSK / SKP



VI           27  IX  2018   www.malopolska.beskidzka.plMAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA - Wydanie specjalne

W 2015 r. w szpitalu została wykonana 
instalacja fotowoltaiczna (koszt inwestycji - 
951.937 zł), a w 2017 r. dokonano komplekso-
wej przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego wraz z zakupem sprzętu medycznego 
w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury 
ratownictwa medycznego w powiecie suskim 
poprzez modernizację i doposażenie Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidz-
kiej” (koszt inwestycji - 4.215.555 zł; sfinan-
sowany z dotacji UE, środków własnych ZOZ 
oraz dotacji przekazanej przez powiat suski 
i gminy w wysokości 292.394 zł). W latach 
2014-2016 zmodernizowano pracownię en-
doskopii przewodu pokarmowego w ramach 
projektu pn. „Profilaktyka chorób nowotwo-
rowych układu pokarmowego w celu zmniej-
szenia zachorowalności i śmiertelności na tere-
nie powiatu suskiego oraz ościennych” (koszt 
projektu - 3.292.758 zł, w tym środki z fundu-
szy norweskich i środki własne ZOZ). 

Przeprowadzono także szereg innych, 
mniejszych inwestycji związanych z popra-
wą infrastruktury szpitala, których koszt wy-
niósł 711.960 zł, w tym również środki prze-
kazane przez powiat suski w wysokości 
161.500 zł, przy częściowym wsparciu gmin 
z terenu powiatu. W latach 2015 i 2016 zo-
stały zakupione dwa ambulansy medyczne 
wraz z wyposażeniem. Koszt zakupu ambu-
lansów to odpowiednio: 324.947 zł (w tym 
dotacja wojewody - 275.555 zł, środki wła-
sne ZOZ - 49.392 zł) i 486.886 zł (w tym do-
tacja wojewody - 400.000 zł, środki własne 
ZOZ - 86.886 zł). 

Szpital został również doposażony w sprzęt 
medyczny, m.in. kupiono tomograf komputero-
wy (2.069.283 zł), mammograf (1.015.088 zł), 
ultrasonograf (139.990 zł), aparat USG 
(189.998 zł), laser urologiczny (129.924 zł), 
zestaw artroskopowy (159.840 zł), respirator 
noworodkowy (110.160 zł) oraz inny sprzęt 
(ogółem na kwotę 1.101.450 zł). 

W 2018 r. rozpoczęto także szereg inwe-
stycji, z których największa to realizacja w la-
tach 2018-2020 projektu pn. „Kompleksowa 
modernizacja i wyposażenie oddziałów szpi-
talnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego 
Chemioterapii Onkologicznej, Neonatolo-
gicznego oraz Ginekologiczno-Położnicze-
go wraz z Blokiem Porodowym”. Całkowity 
koszt projektu to 13.478.000 zł. Zostanie on 
sfinansowany ze środków UE, środków wła-
snych ZOZ oraz przy wsparciu finansowym 
powiatu suskiego. W latach 2018-2019 bę-
dzie wykonana termomodernizacja budyn-
ków szpitala wraz z zakupem nowego kotła. 
Koszt tego zadania to 7.537.000 zł, zostanie 
ono sfinansowane ze środków UE, WFO-
ŚiGW, środków własnych ZOZ oraz dotacji 
przekazanej przez powiat suski i gminy w wy-
sokości ok. 300.000 zł. W latach 2018-2020 
planuje się również zakup sprzętu serwerowe-
go oraz dostosowanie systemu informatycz-
nego w celu przyłączenia do Małopolskiego 
Systemu Informacji Medycznej. Całkowi-
ty planowany koszt zadania to 3.900.000 zł.    

Suski szpital od lat zajmuje wysokie 
miejsca w ogólnopolskich rankingach, 
a w ostatniej edycji „Bezpieczny Szpital 

Przyszłości - Ranking Szpitali 2017” skla-
syfikowany został na drugim miejscu w ze-
stawieniu szpitali w województwie mało-
polskim. Natomiast w skali ogólnopolskiej 
w kategorii szpitali zabiegowych, wielospe-
cjalistycznych i onkologicznych zajął wy-
sokie 20. miejsce. Ten niewątpliwy suk-
ces jest efektem codziennej, dobrej pracy 
dyrekcji oraz całego zespołu szpitala i po-
twierdza opinię, że mieszkańcy powiatu 
w zakresie opieki medycznej są w dobrych 
rękach. Warto podkreślić, że organem ZO-
Z-u, obok dyrektora, jest Rada Społeczna, 
która powoływana jest przez radę powiatu 
i pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Prze-
wodniczy jej starosta Józef Bałos.

Wśród zadań z zakresu ochrony zdrowia 
realizowanych przez powiat są również te ma-
jące zapewnić mieszkańcom dostęp do świad-
czeń farmaceutycznych. W tym celu corocz-
nie opracowywany jest rozkład godzin pra-
cy i harmonogram dyżurów całodobowych 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
suskiego. Dzięki temu, o każdej porze, tak-
że nocą oraz w niedziele i święta, na Podba-
biogórzu można zaopatrzyć się w potrzebne 
medykamenty.

Z myślą o kondycji uczniów szkół śred-
nich zakupione zostało wyposażenie gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej w placówkach 
prowadzonych przez powiat - szkołach i Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawaczym.

Współorganizowane i dofinansowywa-
ne przez powiat są również jednorazowe ak-
cje profilaktyczne m.in. bezpłatne badania 
poziomu glukozy oraz ciśnienia tętniczego 
krwi. Wsparcie finansowe przeznaczone zo-
stało na organizację „białych sobót” obejmu-
jących profilaktykę raka piersi i raka prosta-
ty, a na parkingu przy suskim starostwie go-
ścił kilkukrotnie specjalistyczny mammo-
bus, w którym wykonywane były bezpłatne 
badania mammograficzne u kobiet w wieku 
50-69 roku życia. 

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PRIORYTETEM

Każdy mieszkaniec powiatu jest ważny

W ciągu ostatnich czterech lat podjęte zostały liczne działania mające na celu dalsze podnoszenie standardu i jakości świadczeń wykonywanych przez 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, dla którego powiat jest podmiotem tworzącym. W realizacji są inwestycje warte wiele milionów zło-
tych, dzięki którym nastąpi m.in. kompleksowa modernizacja oddziałów szpitalnych. 

Osoby, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), reali-
zującego zadania powiatu m.in. poprzez udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i nie-
pełnosprawnym, a także zabezpieczanie dzieciom pieczy zastępczej  w przypadku niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców. Dzia-
łania pomocy społecznej nie tylko wspierają mieszkańców powiatu, ale także pozwalają zapobiegać trudnym sytuacjom w jakich mogą się oni znaleźć.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Suchej Beskidzkiej od 2016 r. realizuje fi-
nansowany ze środków unijnych projekt prze-
znaczony dla osób niepełnosprawnych oraz 
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 
W ramach tego projektu wsparciem objętych 
zostało 90 osób, które skorzystały z bezpłat-
nych kursów zawodowych, poradnictwa psy-
chologicznego, doradztwa zawodowego, sta-
ży zawodowych, bezpłatnych wyjazdów inte-
gracyjno-rehabilitacyjnych i pomocy rzeczo-
wej na zagospodarowanie w związku z usa-
modzielnieniem się. Kwota przeznaczona na 
realizację projektu w latach 2016-2018 wy-
nosi 910.000 zł.

Konsekwentnie podejmowane są działa-
nia zmierzające do rozwoju systemu rodzin-
nej pieczy zastępczej w powiecie suskim. 
W ciągu ostatnich czterech lat powstała jed-
na zawodowa rodzina zastępcza o charakte-
rze pogotowia rodzinnego oraz dziesięć nie-
zawodowych rodzin zastępczych i obecnie na 

terenie powiatu funkcjonuje już 9 rodzin za-
wodowych, 17 rodzin niezawodowych oraz 
25 rodzin spokrewnionych zajmujących się 
wychowaniem dzieci pozbawionych opie-
ki rodziców biologicznych. Opieką w rodzi-
nach zastępczych objętych jest 101 dzieci. Po-
nadto w Łętowni funkcjonuje placówka wy-
chowawcza typu rodzinnego, w której obec-
nie przebywa 8 dzieci z terenu naszego po-
wiatu. Środki wydatkowane na cele związa-
ne z opieką nad dziećmi w rodzinach zastęp-
czych oraz wychowanków tych rodzin konty-
nuujących naukę po ukończeniu 18 roku ży-
cia wyniosły w omawianym okresie łącznie 
6.477.131 zł, a prowadzenie i utrzymanie Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu ro-
dzinnego to koszt rzędu 977.453 zł.

Corocznie, w ramach obchodów Dnia Ro-
dzicielstwa Zastępczego, PCPR organizuje 
jednodniową bezpłatną wycieczkę integracyj-
ną dla dzieci z rodzin zastępczych i ich opie-
kunów w atrakcyjne  turystycznie zakątki Ma-

łopolski i sąsiednich regio-
nów. Wspólne spotkanie na 
wycieczce jest także dosko-
nałą formą integracji rodzin 
zastępczych i ich podopiecz-
nych, jak również okazją do 
wymiany cennych doświad-
czeń z opieki nad dziećmi.

PCPR koordynuje także 
pomoc dla osób niepełno-
sprawnych w ramach środ-
ków z Państwowego Fun-
duszu Rekonwalescencji 
Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), na którą skła-
dają się m.in.: działalność 
Warsztatów Terapii Zajęcio-

wej, dofinansowanie do zaku-
pu środków ortopedycznych 
i pomocniczych, sprzętu re-
habilitacyjnego, turnusów re-
habilitacyjnych, staży zawo-
dowych i likwidacji barier ar-
chitektonicznych. W latach 
2015-2018 pomocą tą obję-
to 2253 osoby niepełnospraw-
ne, a wydatkowano na ten cel 
8.749.683 zł. Ponadto, reali-
zując założenia programu ce-
lowego PFRON „Aktywny sa-
morząd”, w okresie ostatnich 
czterech lat udzielono wspar-
cia 82 osobom niepełnospraw-
nym w kwocie 174.680 zł na 
pomoc w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyższym oraz 52 osobom 
niepełnosprawnym w kwocie 267.528 zł na 
zakup niezbędnego sprzętu, pomoc w uzyska-
niu prawa jazdy oraz dofinansowanie opieki 
nad osobą zależną.

Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Ze-
spół Orzekania o Niepełnosprawności. W la-
tach 2015-2018 wydał on 3909 orzeczeń dla 
osób dorosłych i 743 orzeczenia dla dzieci 
oraz 745 orzeczeń dotyczących korzystania 
z karty parkingowej.

Na terenie powiatu suskiego działają trzy 
Domy Pomocy Społecznej - w Jordanowie, 
Łętowni i Makowie Podhalańskim. W la-
tach 2015-2018 nastąpił dalszy rozwój ich 
infrastruktury. W DPS w Makowie Podha-
lańskim wykonano m. in. termomodernizację 
budynku administracji, poręcze wewnętrzne 
dla niepełnosprawnych i kotłownię gazową 
wraz z przyłączem do sieci. W DPS Łętow-
nia ocieplono budynek administracji, wymie-

niono bramę i część ogrodzenia. Zwiększeniu 
uległa liczba mieszkańców placówki i wyno-
si obecnie 66 osób. Także w DPS w Jordano-
wie dokonano szeregu prac remontowo-kon-
serwatorskich, zmierzających do utrzyma-
nia obiektu w odpowiednim standardzie. Na 
bieżącą działalność tych placówek, których 
utrzymanie finansowane jest z różnych źró-
deł powiat przeznaczył w latach 2015-2018 
kwotę 1.642.335 zł.

Od 2016 r. w Suchej Beskidzkiej działa 
Zespół Interwencji Kryzysowej, który oferuje 
wsparcie i pomoc mieszkańcom powiatu su-
skiego, znajdującym się w potrzebie. W okre-
sie od października 2016 r. do czerwca 2018 r. 
pracownicy ZIK udzielili łącznie 3186 po-
rad 722 osobom, które zgłosiły się do punktu 
(w okresie: 01.10.2016-31.12.2016 udzielono 
112 osobom 393 porad, w 2017 r. - 378 oso-
bom 2105 porad, a w I półroczu 2018 r. - 232 
osobom 688 porad).  
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W latach 2015-2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej 
zarejestrowanych zostało ponad 14.000 bezrobotnych, a wyrejestrowa-
nych ponad 16.000 osób. Pracę podjęło 8.571 osób, z czego za pośred-
nictwem PUP - 4.696 (tj. 55%). Natomiast liczba osób pracujących ogółem 
wzrosła w powiecie suskim z 27.000 do 31.000. Wskutek powyższego we 
wskazanym okresie stopa bezrobocia spadła z poziomu 8,2  do najniższe-
go w historii, tj. 4,3. 

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, ich życie, zdrowie i majątek chro-
nione są również przez straż pożarną. Uśrednione statystyki wskazują na 
to, że z roku na rok na Podbabiogórzu potrzeba interwencji nieco rośnie. 
Otuchą jednak może napawać fakt, że zarówno powiatowa straż państwo-
wa, jak i ochotnicza, są coraz lepiej wyposażone i przygotowane do prze-
prowadzania koniecznych działań.

BEZROBOCIE NAJNIŻSZE 
W HISTORII

Z tzw. aktywnych form wsparcia sko-
rzystały w omawianym okresie łącznie 3872 
osoby, w tym ze: staży - 1809 osób, szko-
leń - 398 osób, dotacji - 261 osób, refunda-
cji ZUS - 636 osób, prac społecznie użytecz-
nych - 362 osoby.

W latach 2015-2018 PUP angażował 
środki Funduszu Pracy na wszystkie działa-
nia określone ustawą o promocji zatrudnie-
nia w kwocie 46.000.000 zł, z czego w ra-
mach projektów współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego pozyska-
no 17.000.000 zł. 

W okresie mijającej kadencji efektyw-
ność zatrudnieniowa stosowanych instrumen-
tów poprawiła się z poziomu 68% do 84%, 
co zostało zauważone i docenione zarówno 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poprzez przyznanie Powiatowe-
mu Urzędowi 
Pracy w Suchej 
Beskidzkiej na-
gród i wyróż-
nień. Realiza-
cja ww. projek-
tów umożliwiła 
osobom bezro-
botnym skorzy-
stanie z różno-
rodnych usług 
i instrumentów 
aktywizacyj-
nych. Klienci 
PUP korzystali 
także z porad-

nictwa zawodowego, studiów podyplomo-
wych, refundacji kosztów egzaminów, robót 
publicznych, doposażenia stanowiska pracy, 
bonów zasiedleniowych, bonów stażowych, 
PAI czy też prac interwencyjnych.

W związku z coraz mniejszą ilością osób 
poszukujących pracy, w omawianym okre-
sie suski PUP wydał 383 informacje o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
oraz zarejestrował 2289 oświadczeń o zamia-
rze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Ostatnie lata to także działania mające 
na celu zapobieganie utracie zatrudnienia 
przez osoby pracujące z powodu kompeten-
cji nieadekwatnych do wymagań gospodarki. 
Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwo-
tę 1.300.000 zł przeznaczono dla chcących 
skorzystać z różnych form kształcenia usta-
wicznego zarówno pracowników, jak i praco-
dawców z terenu powiatu suskiego.

Odnotowujemy właśnie największe w historii, rekordowe poczucie bezpie-
czeństwa - 86% Polaków czuje się w Polsce bezpiecznie, a aż 93% uważa, 
że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. To wyniki ba-
dań ogólnopolskich. Gdyby badania takie przeprowadzono w powiecie su-
skim, ich wyniki byłyby najprawdopodobniej jeszcze lepsze.

Niewątpliwie jest to również rezultat sku-
teczniejszej działalności Policji. Jej efektem 
jest najwyższy od kilkunastu lat wskaźnik 
zaufania - 72% Polaków dobrze ocenia Poli-
cję, która jest w czołówce badanych instytu-
cji. Na dobre oceny zasługuje też praca poli-
cjantów w powiecie suskim.

Od kilku lat w podbabiogórskich gmi-
nach systematycznie spada przestępczość, 
a zarazem rośnie wykrywalność spraw-
ców przestępstw (w 2017 r. wykryto 75,9% 
wszystkich przestępstw, podczas gdy jeszcze 
w 2015 r. było to 58%). Jest to możliwe za-
równo za sprawą profesjonalnej pracy funk-
cjonariuszy, jak i poprawy wyposażenia ko-
mendy powiatowej i komisariatów. Na bie-
żąco modernizowany jest sprzęt i infrastruk-
tura. Dokonywane są zakupy nowych pojaz-
dów. Dzięki finansowemu wsparciu ze stro-
ny samorządów naszego powiatu, od 2015 r. 
zakupiono 6 radiowozów, a także sprzęt: te-
stery narkotykowe, aparat fotograficzny, la-
serowy miernik prędkości, walizkę krymina-
listyczną. Sfinansowano też opracowanie do-
kumentacji projektowej modernizacji Komi-
sariatu Policji w Jordanowie. Starostwo zaku-
piło trzy samoobsługowe alkomaty, które za-
instalowane są w budynkach Policji, w miej-
scach ogólnodostępnych, gdzie każdy miesz-
kaniec może samodzielnie zbadać własny 
stan trzeźwości. W 2018 r. powiat wspólnie 
z samorządami gmin przekazał środki finan-
sowe, które pozwolą na zakup kolejnych ra-
diowozów, niezbędnych dla skutecznej pra-
cy powiatowej policji. Program ich zakupu 
jest obecnie realizowany.

Wpływ na większe poczucie bezpieczeń-
stwa obywateli mają też działające w całym 

kraju nowe aplikacje uruchamiane przez 
polską Policję. Jedną z nich jest Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któ-
rej każdy może wskazać problemy występu-
jące m.in. w jego okolicy. Z kolei program 
MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” prowa-
dzi do wzrostu liczby dzielnicowych, nada-
nia należnego prestiżu ich służbie i jeszcze 
ściślejszej współpracy tych funkcjonariuszy 
z mieszkańcami poszczególnych rejonów 
służbowych. W ramach tego programu po-
wstała aplikacja mobilna „Moja komenda”, 
dzięki której w szybki i prosty sposób znaj-
dziemy kontakt do jednostki policji i dzielni-
cowego z danego rejonu.

POLICJA

W ostatnich czterech lata pogoda, natura i opatrzność były dla mieszkań-
ców powiatu suskiego raczej przychylne. Ominęły nas klęski żywiołowe 
i niebezpieczne zdarzenia o większej skali. Jednak na różne nieprzewidzia-
ne sytuacje trzeba być zawsze przygotowanym. Wśród zadań realizowa-
nych przez starostwo powiatowe znajdują się także te związane właśnie 
z zapobieganiem i zwalczaniem klęsk żywiołowych, prowadzeniem spraw 
obronnych, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeń-
stwem publicznym.

Wydział Bezpieczeństwa, 
Administracji 

i Spraw Obywatelskich 

W celu lepszego przygotowania służb, in-
stytucji i straży powiatu do przeciwdziałania 
sytuacjom kryzysowym i likwidacji ich skut-
ków oraz współdziałania w warunkach kryzy-
sowych, w latach 2015-2018 przeprowadzo-
no na terenie powiatu suskiego szereg ćwi-
czeń i treningów, z których do najważniej-
szych należy zaliczyć ćwiczenia powiatowe 
z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony 
cywilnej i spraw obronnych: „Granica 2015”, 
„Ryś 2016”, „Wakacje 2017” i „Leskowiec 
2018”. Ponadto w czerwcu 2018 r. wojewo-
da małopolski przeprowadził na terenie po-
wiatu suskiego wojewódzkie ćwiczenie „Po-
zytron 2018”, w którym uczestniczyły służby, 
straże, inspekcje wojewódzkie i powiatowe, 
wszystkie starostwa powiatowe z Małopolski 
oraz gminne jednostki samorządu terytorial-
nego powiatu suskiego. Tematem ćwiczenia 
było współdziałanie jednostek administracji 
publicznej, służb i innych podmiotów w przy-
padku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

Aktywność starostwa w zakresie bez-
pieczeństwa publicznego to nie tylko plano-

wanie i ćwiczenia, lecz również organizacja 
działań powiatu i zapewnienie przepływu 
informacji w przypadku realnych zdarzeń 
noszących znamiona sytuacji kryzysowych 
lub wymagających znacznego i skoordyno-
wanego wysiłku organizacyjnego. Dobrym 
przykładem na to ostatnie były niewątpli-
wie Światowe Dni Młodzieży, w części od-
bywającej się na terenie powiatu suskiego. 
W ramach przygotowań do ŚDM przedsta-
wiciele starostwa uczestniczyli w cyklicz-
nych spotkaniach z powiatowymi służba-
mi, inspekcjami i strażami, podczas których 
omawiano strategie dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa pielgrzymów przebywają-
cych na Podbabiogórzu. W dniach trwania 
ŚDM starosta wprowadził całodobowy dy-
żur w ramach Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego.

Ważnym zadaniem realizowanym przez 
starostwo, związanym z powszechnym obo-
wiązkiem obrony kraju, jest coroczna orga-
nizacja i przeprowadzanie kwalifikacji woj-
skowej na terenie powiatu suskiego. 

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r. 
na terenie powiatu suskiego miały miejsce 
ogółem 3503 zdarzenia wymagające inter-
wencji jednostek straży pożarnej. Do odnoto-
wywanych zdarzeń zaliczane są pożary, miej-
scowe zagrożenia (tu m.in. wypadki drogowe) 
i wyjazdy do alarmów fałszywych.

Do skutecznych działań jednostek pożar-
niczych niezbędne są m.in.: ciągła poprawa 
strażackiej infrastruktury i zakupy sprzętu 
wykorzystywanego przy działaniach ratow-
niczych. W latach 2015-2018 powiat i samo-
rządy poszczególnych gmin przekazały na ten 
cel znaczące środki. Jednym z ważniejszych 
zadań zrealizowanych dzięki tej pomocy było 
przeprowadzenie modernizacji i regeneracji 
urządzeń łączności, co wydatnie wpłynęło na 
jakość i szybkość komunikacji służb. 

Końcem listopada 2017 r. strażacy z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Suchej Beskidzkiej wzbogacili się 
o nowy sprzęt, tj. 6 aparatów ochrony dróg 
oddechowych wraz z butlami kompozyto-
wymi. 

Podbabiogórskie samorządy wspierają 
również zakupy specjalistycznych samocho-
dów dla straży ochotniczych. Takie wozy stra-
żackie trafiły w latach 2016-2017 do OSP Ku-
ków, OSP Sidzina, OSP Zawoja, OSP Bystra 
Podhalańska i OSP Zembrzyce.

W trosce o ciągłe podnoszenie umiejęt-
ności strażaków i stałą gotowość do podej-
mowania profesjonalnych akcji ratunkowych 
organizowane były systematycznie ćwiczenia 

z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicz-
nego, specjalistyczne z zakresu ratownictwa 
technicznego oraz z zakresu wypadków ma-
sowych i udzielania pierwszej pomocy.

Ostatnie lata to także czas znaczących suk-
cesów reprezentantów powiatu suskiego w za-
wodach strażackich. W 2016 r. w VI Mistrzo-
stwach Medycznych i Ratowniczych Jedno-
stek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. mało-
polskiego przeprowadzonych na terenie po-
wiatu oświęcimskiego, drużyna reprezentująca 
KP PSP w Suchej Beskidzkiej zajęła III miej-
sce. W 2018 r. Jednostka Ratowniczo-Gaśni-
cza z Suchej Beskidzkiej w klasyfikacji gene-
ralnej zajęła I miejsce na 20 zespołów repre-
zentujących Państwową Straż Pożarną z po-
szczególnych powiatów. Wyniki te, a zwłasz-
cza ich powtarzalność, dowodzą bardzo do-
brego przygotowania merytorycznego stra-
żaków Państwowej Straży Pożarnej w Su-
chej Beskidzkiej do pełnienia swojej odpo-
wiedzialnej służby. 

Pamiętać trzeba również o tym, że licz-
ne sukcesy, także w zawodach krajowych, 
odnosili w ostatnich latach przedstawiciele 
jednostek OSP z naszego terenu. 

Zawody organizowane są też na szcze-
blu powiatu, i to zarówno dla dorosłych, 
jak i najmłodszych strażaków, tych działa-
jących w Młodzieżowych Drużynach Po-
żarniczych. Organizacja takich zawodów 
zawsze spotyka się z dużą przychylnością 
władz powiatu, które wspierają je również 
finansowo. 

STRAŻ POŻARNA

BEZPIECZNY POWIAT
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Reprezentanci powiatu suskiego na najważniejszych ogólnopolskich folklorystycznych festiwalach, konkursach i przeglądach sięgają po najwyższe 
laury. To głównie zasługa ich talentów i własnej, często długoletniej pracy, ale również, po części, polityki kulturalnej prowadzonej przez powiat oraz 
samorządy gminne, w imieniu których działają poszczególne instytucje i placówki kultury.

Pod znakiem „Podbabiogórze - Powiat Suski” prowadzone były w ostat-
nich latach różnorodne działania promocyjne, głównie w Polsce, choć nie 
tylko, mające na celu budowę turystycznego wizerunku i rozpoznawalno-
ści naszego regionu.  

Coraz więcej młodych sportowców z Podbabiogórza sięga po medale w za-
wodach wojewódzkich, a kilku stawało w ostatnich latach na podium w im-
prezach ogólnopolskich. Droga do tych sukcesów wiedzie niemal zawsze 
przez udział w zawodach odbywających się w ramach współzawodnictwa 
sportowego szkół, którego głównym organizatorem na szczeblu powiatu 
jest Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

W okresie od stycznia 2015 r. do końca 
sierpnia 2018 r. Krytą Pływalnię w Suchej Be-
skidzkiej, która jest zakładem budżetowym 
starostwa, odwiedziło 584.210 klientów, co 
daje średnio 451 osób dziennie.

Na pływalni odbywają się zajęcia nauki 
pływania dla dzieci i młodzieży z okolicz-
nych szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół średnich. Te ostatnie finansowane są 
z budżetu powiatu suskiego. Stałe treningi 
ma tu UKS „Jasień” Sucha Beskidzka, któ-
rego wychowankowie odnoszą liczne sukce-
sy, także w zawodach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. W ciągu ostatnich czterech 
lat pływalnia była miejscem 39 dużych zawo-

dów sportowych i imprez pływackich, w któ-
rych wzięło udział około 6700 zawodników.

Na basenie realizowane są również pro-
gramy prozdrowotne oraz prospołeczne skie-
rowane do mieszkańców Suchej Beskidzkiej, 
Makowa Podhalańskiego, Budzowa, Stry-
szawy i Zembrzyc, finansowane z budżetów 
tych gmin.

W latach 2015-2018 w obiekcie pływalni 
prowadzone były prace remontowe i moder-
nizacyjne, dzięki którym podniesiony został 
standard usług. Całkowity koszt przeprowa-
dzonych inwestycji, na które powiat pozyskał 
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, przekroczył kwotę 1.000.000 zł.

Wsparcie dla kultury i ochrony dziedzictwa
W realizacji polityki kultural-

nej powiat współdziała z gmina-
mi, m.in. najpierw co roku ustala-
jąc kalendarz imprez kulturalnych, 
a następnie, konsekwentnie w ślad 
za tym, współpracując przy organi-
zacji największych imprez powiato-
wych (konkursy, przeglądy, festiwa-
le, uroczystości, dożynki). Udzie-
lana jest również pomoc finansowa 
na przedsięwzięcia kulturalne ma-
jące charakter powiatowy lub po-
nadpowiatowy.

Szczególny nacisk kładzio-
ny jest przez suskie starostwo na 
wszelkie aktywności związane 
z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

W uznaniu osiągnięć oraz do-
robku: twórców, artystów, zespo-
łów, działaczy i animatorów co-
rocznie uroczyście wręczana jest 
Nagroda Starosty Suskiego w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Przyzna-

wany jest także honorowy tytuł Me-
cenas Kultury Powiatu Suskiego. 
W okresie 2015-2018 przyznanych 
zostało 12 takich nagród i 4 tytuły.

Doceniając wartość lokalnego 
rękodzieła powiat wspomaga tak-
że podbabiogórskich twórców lu-
dowych m.in. dofinansowując ich 
coroczny udział w odbywających 
się na krakowskim rynku Między-
narodowych Targach Sztuki Lu-
dowej. W 2016 r. 40. jubileuszo-
wą edycję tej imprezy zainaugu-
rował przygotowany przez suskie 
starostwo „Dzień Powiatu Suskie-
go - Podbabiogórza”.

W okresie 2017-2018 powiat, 
we współpracy z Oravską Polhorą, 
realizował projekt „Na dudziarską 
nutę”. Jego głównym celem była 
ochrona i popularyzacja dawnych 
form muzykowania, które dla spo-
łeczności żyjących na pograniczu 
polsko-słowackim miały wspólne, 
wołoskie, pasterskie korzenie. Tra-

dycyjnymi, podstawowymi instru-
mentami muzycznymi używanymi 
tu przed laty były dudy i skrzyp-
ce. Na takich właśnie instrumen-
tach, zakupionych w ramach pro-
jektu, uczyło się grać podczas za-
jęć lekcyjnych, spotkań warsztato-
wych i prelekcji, 30 uczniów z kil-
ku miejscowości naszego powiatu. 
Na realizację projektu powiat po-
zyskał wsparcie z programu PWT 
Interreg V-A. Budżet projektu, po 
rozliczeniu, wyniósł 27.401,82 
EUR z czego 85% pochodziło ze 
środków UE, 5% ze środków bu-
dżetu państwa, a 10% stanowił 
wkład własny powiatu.  

W latach 2015-2018 powiat 
dofinansował kwotą 400.000 zł 
działalność Biblioteki Suskiej 
im. dr M. Żmigrodzkiego, któ-
ra na mocy porozumienia z mia-
stem pełni funkcję biblioteki po-
wiatowej i sprawuje m.in. nadzór 
merytoryczny nad placówkami bi-

bliotecznymi działającymi na te-
renie powiatu. 

Powiat wspiera organizacje poza-
rządowe działające w obszarze kultu-
ry i ogłasza corocznie otwarte kon-
kursy ofert na realizację zadań pu-
blicznych z tego zakresu. W opisy-
wanym okresie dofinansowanie z puli 

środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie otrzymało 8 projektów. 

Powiat Suski wspomaga też 
działalność Skansenu w Sidzinie - 
Muzeum Kultury Ludowej, podczas 
obecnej kadencji rada powiatu prze-
znaczyła na ten cel w formie dotacji 
celowej kwotę 28.000 zł. 

Kryta Pływalnia 
w Suchej Beskidzkiej

Sukcesy w sporcie 
młodzieżowym

We współzawodnictwie tym biorą udział 
szkoły podstawowe i średnie, a odbywa się 
ono w trzech kategoriach (Igrzyska Dzieci, 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - do niedawna 
szkoły gimnazjalne, Licealiada). W każdym 
roku szkolnym organizowanych jest ponad 
100 imprez sportowych w różnych dyscypli-
nach. Łącznie bierze w nich udział ok. 5000 
uczniów. Oprócz dyscyplin, które na stałe 
weszły do kanonu sportu szkolnego (lekko-
atletyka, pływanie, piłka nożna, piłka siat-
kowa, koszykówka, piłka ręczna), z roku na 
rok oferta jest rozszerzana o kolejne. W mi-
nionym roku szkolnym nowością były zawo-
dy ogólnorozwojowe „Mały Mistrz”, w obec-
nym będzie to piłka nożna dla dziewcząt ze 
szkół podstawowych.

W latach 2015-2018 uczniowie reprezentu-
jący szkoły z terenu powiatu suskiego wywal-
czyli rekordową liczbę 127 medali na zawo-
dach wojewódzkich (45 złotych, 52 srebrne, 30 
brązowych). Zostały one zdobyte tak w kon-
kurencjach indywidualnych (m.in. biegi, pły-
wanie, kolarstwo górskie), jak i drużynowych 
(m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, drużynowa 
liga LA, pływanie drużynowe). Za osiąganie 
takich wyników starostwo przyznaje Nagrody 
Powiatu Suskiego dla uczniów. Co roku przy-
znawane są również wyróżnienia dla trenerów 

i zawodników z powiatu suskiego za najlepsze 
wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej. 
W latach 2015-2017 nagrody otrzymało dwóch 
trenerów oraz 20 zawodników (niektórzy zo-
stali nagrodzeni więcej niż raz). 

Powiat współpracuje z organizatorami 
licznych imprez sportowych i rekreacyjnych 
odbywających się na Podbabiogórzu, dofi-
nansowywuje ich przeprowadzanie i fundu-
je nagrody dla uczestników. Ponadto co roku, 
w ramach współpracy powiatu z organizacjami 
pozarządowymi, ogłaszany jest otwarty kon-
kurs ofert m.in. na zadania z zakresu wspiera-
nia i upowszechniania kultury fizycznej. W la-
tach 2015-2018 w ramach takich konkursów 
wspartych finansowo zostało 11 projektów.

Podbabiogórze coraz 
bardziej popularne

Jednym ze skutecznych narzędzi pro-
mocji regionów jest ich udział w targach 
turystycznych. Tą drogą trafia się nie tyl-
ko do turystów indywidualnych, ale też do 
touroperatorów i biur podróży. W ostatnich 
czterech latach powiat suski miał swoje sto-
isko na największych imprezach targowych 
w Polsce. Prezentowana była na nich oferta 
turystyczna naszego regionu, głównie fol-
dery, informatory, broszury i inne materia-
ły promocyjne opisujące bazę noclegową, 
atrakcje turystyczne, zabytki, szlaki piesze, 
rowerowe i konne, ośrodki narciarskie itp. 
Materiały te przygotowywane były zarów-
no przez samo starostwo, jak i podmioty 
działające w branży turystycznej oraz part-
nerów: gminy z powiatu suskiego (party-
cypujące również w kosztach organizacyj-
nych), a także działające na naszym tere-
nie organizacje i instytucje, jak np. Lokalna 
Grupa Działania „Podbabiogórze”, Babio-
górski Park Narodowy oraz Wyższa Szko-
ła Turystyki i Ekologii. 

Od końca 2017 r. większość działań 
promocyjnych starostwo prowadzi w ra-
mach transgranicznego projektu „Promo-
cja babiogórskiego dziedzictwa kulturo-
wo-przyrodniczego” realizowanego wspól-
nie ze słowacką Oravską Polhorą. Szacowa-
na wartość projektu po stronie polskiej wy-
nosi 58.208,58 € z czego 85% pochodzi ze 
środków UE, 5% ze środków budżetu pań-
stwa, a 10% stanowi wkład własny powiatu.

Częścią projektu są akcje promocyjne 
przeprowadzane podczas targów turystycz-

nych w Polsce i na Słowacji, które adresowa-
ne są do szerokiej grupy odbiorców i powin-
ny przełożyć się na zwiększenie zaintereso-
wania regionem babiogórskim. Przekaz bu-
dujący wiedzę o bogactwie i walorach przy-
rodniczo-kulturowych, upowszechniany jest 
również przez organizowane w ramach pro-
jektu wystawy tematyczne „Po dwóch stro-
nach Babiej Góry” oraz wydane publikacje 
promocyjne (mapy, ulotki, foldery, album). 
Wystawy, a także część publikacji, kierowa-
ne są, poza odbiorcą zewnętrznym - docelowo 
turystą, także do mieszkańców regionu, po-
szerzając i popularyzując wiedzę o otaczają-
cym ich środowisku i własnym dziedzictwie.

Z myślą o gościach, którzy odwiedzi-
li nasz powiat w związku ze Światowymi 
Dniami Młodzieży starostwo wydało w na-
kładzie 11.500 szt. specjalny folder infor-
macyjny w 3 wersjach językowych: pol-
skiej, hiszpańskiej i angielskiej. Folder 
o Podbabiogórzu dostępny był dla pielgrzy-
mów z wielu krajów również w wersji elek-
tronicznej na stronie internetowej powiatu.

Wszystkie publikacje wydawane przez 
powiat pomocne są też przy działaniach 
promocyjnych nie związanych bezpośred-
nio z targami turystycznymi. Część nakła-
dów przekazywana jest m.in. do punktów 
informacji turystycznej w regionie. 

Promocja powiatu realizowana jest 
także w sposób pośredni poprzez Stowa-
rzyszenie „Region Beskidy” i Małopolską 
Organizację Turystyczną, do których po-
wiat należy.
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