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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Suskiego! 
Przekazujemy Państwu specjalny numer „Biuletynu Podba-
biogórskiego”, podsumowujący działalność samorządu po-
wiatu suskiego IV kadencji. Był to okres, w którym w pełni 
wykorzystaliśmy szanse i możliwości na wielu polach działal-
ności, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. 

Do najważniejszych z nich niewątpliwie zaliczyć należy: zdobycie 
I miejsca w kraju w rankingu wykorzystania energii odnawialnej, VII miej-
sce w ogólnopolskim rankingu podsumowującym wydatki samorządów 
powiatowych na infrastrukturę techniczną w latach 2011–2013, a także 
wiodącą pozycję powiatu suskiego w dziedzinie wydatków na geodezję 
w Małopolsce. 

Podłożem tych sukcesów było sprawne funkcjonowanie urzędu w za-
kresie pozyskiwania środków zewnętrznych, wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań oraz realizacja inwestycji, których  wartość znacznie przekro-
czyła 100 000 000,00 zł, zdecydowanie przewyższając nakłady  ponoszo-
ne na inwestycje w poprzednich kadencjach nie tylko w powiecie suskim, 
ale również w powiatach sąsiednich.

Mocna pozycja naszego powiatu i widoczne osiągnięcia nie mogły-
by mieć miejsca bez bardzo dobrej współpracy z wójtami, burmistrzami 
i radami gmin, w szczególności w dziedzinie współfi nansowania budowy 
chodników i dróg powiatowych. Docenić  należy również  zbudowanie 
dobrych relacji z władzami samorządowymi szczebla wojewódzkiego 
oraz innymi instytucjami, w tym ogólnopolskimi, dofi nansowującymi 
przedsięwzięcia powiatu. 

Pełne wykorzystanie środków zewnętrznych nie byłoby też możliwe 
bez ciągłego podwyższania jakości pracy kadry starostwa. W tym celu 
uzupełniliśmy ją o pracowników posiadających wysokie kwalifi kacje 
i kompetencje. Dbaliśmy również o jakość obsługi mieszkańców i ze-
wnętrzny wizerunek urzędu.  

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i włożyli swój 
wkład w realizację ambitnych celów, przyczyniając się do osiągnięcia 
powodzenia w wielu obszarach działalności samorządu powiatowego 
w bieżącej kadencji. Wierzę w siłę i aktywność lokalnej społeczności. Je-
stem przekonany, że będziemy kontynuowali dobrą pracę, która pozwoli 
na dalszy rozwój i utrzymanie wysokiej pozycji  powiatu suskiego w ko-
lejnych latach. 

Starosta Suski
Tadeusz Gancarz
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W radzie powiatu IV kadencji funkcjonowa-
ło 6 komisji problemowych.
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Finansów, Administracji i Planowania
 • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Komisja Drogownictwa, Porządku 

Publicznego i Transportu
 • Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa
 • Komisja Zdrowia, Integracji Lokalnej, Spraw 

Społecznych i Rozwoju

Poszczególne komisje spotykały się z różną 
częstotliwością uzależnioną od bieżących potrzeb. 
Łącznie w kadencji 2010-2014 odbyło się 191 spo-
tkań wszystkich komisji. Najczęściej spotykali się 
członkowie komisji rewizyjnej (40). Efektem prac 
komisji było wypracowanie 159 wniosków z zakre-
su swojej działalności. Wszystkie wnioski zostały 
skierowane za pośrednictwem zarządu powiatu 
do realizacji. Oprócz merytorycznej działalności 
komisje na bieżąco zajmowały się opiniowaniem 
projektów uchwał rady powiatu. 

Skład Rady Powiatu Suskiego IV Kadencji

Józef Bałos
Jan Borys
Stanisław Czernik
Piotr Firek
Tadeusz Gancarz
Barbara Gruca
Ryszard Hadka
Sławomir Hajos

Zbigniew Jordanek 
Aniela Kochaniewicz  (do 15.04.2014 r.)

Bogusław Kołodziejczyk
Artur Kruźlak 
Arkadiusz Kucia 
Rafał Lubaszka
Czesława Madoń
Andrzej Pająk (do 10.08. 2011 r.)

Mieczysław Matyasik (od 30.08.2011 r.)
Wit Mateusz Sarlej
Józef Fortuna (do 5.09.2013 r.)
Barbara Sochacka (od 24.10.2013 r.)
Michał Surmiak
Zofia Wągiel
Jan Woźny

Przewodniczący Rady Powiatu: Arkadiusz Kucia
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: do 5.09.2013 r. Józef Fortuna, od 24.10.2013r.  Ryszard Hadka

Zarząd Powiatu Suskiego IV Kadencji
Zarząd Powiatu Suskiego odbył 176 posie-

dzeń podejmując 653 uchwały.

Tematyka uchwał:
 • finansowe - 217
 • oświatowe - 113
 • ochrona zdrowia - 9
 • drogi - 26
 • pomoc społeczna - 49
 • gospodarka nieruchomościami - 99
 • kultura i promocja powiatu - 23
 • inwestycje - 2
 • ochrona środowiska - 7
 • pozostałe - 108

Tadeusz Gancarz – Starosta
Jan Woźny – Wicestarosta
Barbara Gruca – Członek Zarządu
Zofia Wągiel – Członek Zarządu
Wit Mateusz Sarlej – Członek Zarządu

Do 10.08.2011 r. Zarząd Powiatu  
funkcjonował w składzie:
Andrzej Pająk – Starosta
Paweł Dyrcz – Wicestarosta
Czesława Madoń – Członek Zarządu
Józef Bałos – Członek Zarządu
Jan Borys – Członek Zarządu (do 21.06.2011 r.)

Podczas posiedzeń Rada Powiatu Suskiego 
podjęła 291 uchwał. 

Tematyka uchwał:
 • finansowe – 81
 • oświatowe – 31
 • ochrona zdrowia – 46
 • drogi – 1 
 • pomoc społeczna – 19
 • gospodarka nieruchomościami – 6 
 • kultura i promocja powiatu – 8
 • ochrona środowiska – 3 
 • pozostałe – 96
 • w tym apele, rezolucje i uchwały intencyjne – 6

Zdjęcie z 1 grudnia 2010 r.
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DROGI, INFRASTRUKTURA DROGOWA, INWESTYCJE
Inwestycje związane z utrzymaniem dróg powiatowych stały się w upływającej kadencji jednym z priorytetów działań po-
wiatu suskiego. W odróżnieniu jednak od lat poprzednich działano strategicznie w sposób przemyślany, realizując założenia 
maksymalnego wykorzystania dostępnych środków zewnętrznych, partnerstwa z gminami powiatu suskiego i optymalnej 
pracy urzędników Wydziału Drogownictwa Inwestycji  i Rozwoju, którzy pod nadzorem kierownictwa z prawniczym wy-
kształceniem i we współpracy z profesjonalnie zorganizowanym wydziałem finansowym realizowali projekty i zamówienia 
w sposób bezpieczny formalnie i zapobiegający rujnującym budżet powiatu zwrotom środków z funduszy unijnych, co było 
znakiem rozpoznawczym zarządców dróg powiatowych przed 2011 rokiem.

Jak najwięcej współpracy z samorządami, walka o środki unijne i z bu-
dżetu państwa, zapoczątkowanie uczestnictwa w ważnych programach 
przebudowy dróg i mostów, stanowczy sprzeciw dla „załatwiania” robót 
drogowych na telefon”, bez umów i pozwoleń na budowę lub zgłoszeń. 
To cechuje kadencję obecnego starosty suskiego inż. Tadeusza Gancarza, 
który biegle zna budżet i podejmuje decyzje w sposób świadomy ale 
i skoordynowany z zespołem doradczym. 

Udało się również dokonać rzeczy niemal niemożliwej. Odblokowa-
no i rozliczono inwestycję pn: Poprawa dostępności dla rozwoju go-
spodarczego i wzmocnienie regionalnej sieci drogowej poprzez prze-
budowę drogi powiatowej K1677 Zubrzyca – Łętownia. W momencie 
jej przejęcia w 2011 roku dofinansowanie było wstrzymane, starostwo 
powiatowe znajdowało się w ogniu kontroli urzędu marszałkowskiego 
i istniało realne niebezpieczeństwo przerwania inwestycji. Ciężka praca 
urzędników doprowadziła do finalizacji przedsięwzięcia o wartości pra-
wie 20 000 000,00 zł. Wykonano audyty prawne i techniczne inwestycji, 
a współpracując z komisją rewizyjną powiatu suskiego wyciąga się wnio-
ski na przyszłość i rozważa pociągnięcie do odpowiedzialności winnych 
niedopatrzeń na etapie planowania i realizacji zadania. Nie udało się do 
końca posprzątać rozgardiaszu po poprzednikach w zakresie budowy 
chodnika w Krzeszowie, ale czynione są starania w celu wznowienia po-
stępowania sądowego z firma wykonawczą. 

Poniżej przedstawiamy arytmetykę inwestycji drogowych zwracając 
uwagę na następujące aspekty. Wykonano ze środków zewnętrznych pra-
wie 52 kilometry nowych nawierzchni za łączną kwotę 37 701 614,42 zł. 
Za bezsporny sukces należy uznać pierwszą w historii powiatu suskie-
go inwestycję w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych tzw. schetynówkę – projekt pn. „Poprawa warunków komuni-
kacyjnych i bezpieczeństwa – przebudowa drogi powiatowej Nr K1702 Ku-
ków – Krzeszów – Tarnawa od km 8+648 do km 13+100” za kwotę prawie 
4 000 000,00 zł. Odnowiono ponad 21 km nawierzchni za sumę prawie 
7 500 000,00 zł, gdzie starosta potrafił w ramach współpracy z gmina-
mi negocjować ich znaczący udział w dofinansowaniu robót. W latach 
2011–2014 wybudowano 5 mostów (w tym jeden obecnie jest w fazie 
końcowej realizacji) za prawie 4 000 000,00 zł (przy dofinansowaniu 
z budżetu państwa na poziomie 50%). Udało się również zmobilizować 
lokalne gminy (za wyjątkiem Zawoi i Miasta Jordanowa) do budowy 
chodników przy udziale finansowym powiatu. Wykonano w tym zakresie 
ponad 14 kilometrów chodników za łączna kwotę ok. 7 500 000,00 zł, 
gdzie powiat suski dołożył inwestorom ponad 1 000 000,00 zł.

ROBOTY ZREALIZOWANE NA DROGACH POWIATOWYCH W LATACH 2011-2014

Inwestycje drogowe w latach 2011–2014 należały do największych zadań realizowanych przez powiat suski. Na cele związane z utrzymaniem dróg 
powiatowych wydatkowano łącznie 63 415 986,00 zł. Blisko połowa tej kwoty pochodzi z budżetu powiatu (30 405 297,39 zł). 

DROGI I INFRASTRUKTURA DROGOWA

Tabela Inwestycje drogowe zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych

LATA 2011-2014 długość [km]  wartość całkowita [zł] udział powiatu [zł] udział gmin [zł] dofinansowanie [zł]

Dofinansowanie: Budżet Państwa

8,27 km 2 895 337,59 zł 540 559,59 zł –  2 354 778,00 zł

Dofinansowanie : Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

2,30 km  754 275,86 zł – – 754 275,86 zł

Dofinansowanie MRPO

36,40 km 30 266 457,44 zł 10 691 520,84 zł 3 500 000,00 zł 16 074 936,60 zł

 Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

0,75 km 399 961,14 zł 269 961,14 zł – 130 000,00 zł

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

4,45 km 3 385 582,39 zł 981 819,09 zł 710 972,30 zł 1 692 791,00 zł

RAZEM PRZEBUDOWANYCH DRÓG: 52,17 km 37 701 614,42 zł 12 483 860,66 zł 4 210 972,30 zł 21 006 781,46 zł
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73.5 km 
PRZEBUDOWANYCH 
DRÓG POWIATOWYCH
W ciągu minionych czterech lat odnowiono 73.5 km nawierzchni 

dróg powiatowych (w tym 52.17 km dzięki pozyskanym środkom ze-
wnętrznym i 21,36 km przy udziale finansowym gmin), czyli blisko 30% 
wszystkich dróg powiatowych, za łączną kwotę 45 284 524,97 zł. 

 • Przebudowa dróg przy udziale środków zewnętrznych
Realizacja prac związanych z przebudową dróg, możliwa była dzięki 

pozyskanym środkom zewnętrznym pochodzącym z budżetu państwa – 
(2 354 778,00 zł), Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
(16 074 936,60 zł), Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (754 275,86 zł), 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych (1 692 791,00 zł). 
Przy udziale powyższych środków wykonano 52.17 km nowych na-
wierzchni dróg powiatowych za łączną kwotę 37 701 614,42 zł. Warto 
podkreślić znaczny udział gmin w powyższych przedsięwzięciach inwe-
stycyjnych. Wkład gmin w realizacji projektów w ramach MRPO i NPPDL 
wyniósł ponad 4 210 000,00 zł.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Dzięki pozyskaniu środków z funduszy europejskich w ramach Mało-
polski Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, powiat 
suski zrealizował dwie inwestycje:

„Poprawa dostępności transportowej dla rozwoju gospodarcze-
go powiatu suskiego poprzez przebudowę dróg K1702 Kuków – 
– Tarnawa i  1704 Mucharz – Śleszowice”

Dzięki zakończonemu w 2011 r. projektowi zmodernizowano ponad 
12 km dróg wraz z obiektami inżynieryjnymi (mosty, przepusty) w liczbie 
41 sztuk. 

Łączna wartość modernizacji wyniosła 11 638 480,80 zł, w tym:
 • wkład własny powiatu suskiego – 4 374 375,70 zł
 • gminy Stryszawa – 1 500 000,00 zł,

 • gminy Zembrzyce - 500 000,00 zł,
 • powiatu wadowickiego - 500 474,91 zł, w tym gminy Mucharz 

– 248 424,19 zł.
 • dofinansowanie unijne udzielone w ramach MRPO wyniosło 

4 763 630,19 zł.

Poprawa dostępności dla rozwoju gospodarczego i wzmocnie-
nie regionalnej sieci drogowej poprzez przebudowę drogi powia-
towej Zubrzyca – Łętownia”

W 2012 r. zakończona została największa z dotychczas realizowanych 
inwestycji drogowych w powiecie suskim, obejmująca przebudowę dro-
gi powiatowej nr 1677 Zubrzyca – Łętownia. Podczas trwających dwa lata 
prac zrealizowano wszystkie założenia, w tym: położono 24150 m nowej na-
wierzchni z lokalnymi poszerzeniami jezdni oraz odwodnieniem liniowym, 
umocnieniem skarp i wykonaniem poboczy, przebudowano 45 obiektów 
inżynieryjnych, w tym 6 mostów i 39 przepustów, wybudowano 7 nowych 
obiektów inżynieryjnych, w tym 2 nowe mosty i 5 przepustów.

Wartość projektu wyniosła 19 128 451,55 zł, w tym: 
 • wkład własny powiatu w kwocie 6 317 145,14 zł
 • gminy Bystra-Sidzina 1 500 000,00 zł
 • dofinansowanie unijne udzielone w ramach MRPO wyniosło 

11 311 306,41 zł

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

W bieżącym roku powiat suski po raz pierwszy realizuje inwestycję 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Inwestycja pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych i bez-
pieczeństwa – przebudowa drogi powiatowej Nr K1702 Kuków 
– Krzeszów – Tarnawa od km 8+648 do km 13+100” obejmuje re-
mont 4,5 km drogi powiatowej Kuków-Krzeszów-Tarnawa na odcinku od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w Tarnawie Dolnej do skrzyżowania 
w Śleszowicach. W ramach tego zadania wykonana zostanie odnowa na-
wierzchni drogi, remont trzech obiektów mostowych, remont chodnika 
w Tarnawie Dolnej oraz budowa nowego chodnika „pod Bielową Grapą” 
o długości 439 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przeprowadzone 
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zostaną również roboty mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego tj.: montaż barier energochłonnych o łącznej długości 
744 m, wykonanie progów zwalniających w rejonie szkoły w Tarnawie 
Dolnej, montaż aktywnego znaku nad przejściem dla pieszych zasilane-
go instalacją solarną, oraz odnowa i uzupełnienie oznakowania poziome-
go. Wartość inwestycji wynosi 3 385 582,39 zł. 

Dofinansowanie z programu rządowego wyniesie 50% wartości zada-
nia tj. 1 692 791,00 zł. 

Pozostała część, stanowiąca udział własny, pochodzić będzie z budże-
tu powiatu suskiego – 981 819,09 zł (29%) i budżetu gminy Zembrzyce 
– 710 972,30 zł (21%). Zakończenie inwestycji planowane jest do 15 listo-
pada 2014 r.

 • gminy Zembrzyce - 500 000,00 zł,
 • powiatu wadowickiego - 500 474,91 zł, w tym gminy Mucharz 

– 248 424,19 zł.
 • dofinansowanie unijne udzielone w ramach MRPO wyniosło 

4 763 630,19 zł.

Poprawa dostępności dla rozwoju gospodarczego i wzmocnie-
nie regionalnej sieci drogowej poprzez przebudowę drogi powia-
towej Zubrzyca – Łętownia”

W 2012 r. zakończona została największa z dotychczas realizowanych 
inwestycji drogowych w powiecie suskim, obejmująca przebudowę dro-
gi powiatowej nr 1677 Zubrzyca – Łętownia. Podczas trwających dwa lata 
prac zrealizowano wszystkie założenia, w tym: położono 24150 m nowej na-
wierzchni z lokalnymi poszerzeniami jezdni oraz odwodnieniem liniowym, 
umocnieniem skarp i wykonaniem poboczy, przebudowano 45 obiektów 
inżynieryjnych, w tym 6 mostów i 39 przepustów, wybudowano 7 nowych 
obiektów inżynieryjnych, w tym 2 nowe mosty i 5 przepustów.

Wartość projektu wyniosła 19 128 451,55 zł, w tym: 
 • wkład własny powiatu w kwocie 6 317 145,14 zł
 • gminy Bystra-Sidzina 1 500 000,00 zł
 • dofinansowanie unijne udzielone w ramach MRPO wyniosło 

11 311 306,41 zł

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

W bieżącym roku powiat suski po raz pierwszy realizuje inwestycję 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Inwestycja pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych i bez-
pieczeństwa – przebudowa drogi powiatowej Nr K1702 Kuków 
– Krzeszów – Tarnawa od km 8+648 do km 13+100” obejmuje re-
mont 4,5 km drogi powiatowej Kuków-Krzeszów-Tarnawa na odcinku od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w Tarnawie Dolnej do skrzyżowania 
w Śleszowicach. W ramach tego zadania wykonana zostanie odnowa na-
wierzchni drogi, remont trzech obiektów mostowych, remont chodnika 
w Tarnawie Dolnej oraz budowa nowego chodnika „pod Bielową Grapą” 
o długości 439 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przeprowadzone 

przed remontem...   ...i po remoncie

przed remontem...   ...i po remoncie

Duże inwestycje drogowe zrealizowane zostały dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym oraz współpracy finansowej z gminami. Gminy 
są ważnym partnerem powiatu suskiego. Dzięki rozwiniętej współpracy 
udało się zrealizować szereg inwestycji drogowych, które znacznie wpły-
nęły na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu naszych mieszkańców. 
Rezultatem współpracy było wykonanie 14 km nowych chodników 
oraz 21.36 km dróg. W ramach wspólnych z gminami inwestycji drogo-
wych wydatkowano na drogi powiatowe 7 582 910,55 zł, w tym z bu-
dżetu powiatu przeznaczono na ten cel 5 522 606,85 zł. Pozostała część 
wydatków pokryta została ze środków gmin w kwocie 2 060 303,70 zł.

Podsumowując: w latach 20011-2014 wykonano przebudowę 
73.5 km dróg powiatowych o wartości 45 284 524,97 zł, z czego 40% 
kosztów (18 006 467,51 zł ) poniósł powiat suski. Łączny wkład gmin 
w zadania związane z przebudową dróg wyniósł 6 271 276,00 zł (14%). 
Pozostałe środki pozyskane zostały ze źródeł zewnętrznych. Procentowy 
udział środków finansowych przedstawia diagram obok.

Nowe mosty

W ciągu ostatnich czterech latach zrealizowano także inwestycje 
związane z budową nowych mostów. Oprócz obiektów mostowych 
przebudowanych w ramach programów MRPO i NPPDL wybudowano 
pięć nowych mostów za łączną wartość 3 743 141,01 zł. Na ten cel po-
wiat suski przeznaczył 1 983 241,01 zł. Pozostałe środki, w wysokości 
1 759 900,00 zł, pozyskano z budżetu państwa. Nowe obiekty mostowe 
powstały w Grzechyni (2), Wysokiej, Lachowicach i Jachówce.

PRZEBUDOWA DRÓG – WSPÓŁPRACA Z GMINAMI
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14 km 
NOWYCH CHODNIKÓW
Mijające cztery lata upłynęły także pod znakiem dobrej współpracy 

z gminami w zakresie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych. 
Dzięki wkładowi finansowemu gmin powstało 14 km nowych chodni-
ków, których łączna wartość wynosi 7 414 505,91 zł. Powiat dofinan-
sował budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie blisko 
1 150 000,00 zł. Pozostała część pokryta został ze środków własnych 
gmin oraz środków pozyskanych z programów unijnych tj. Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.

Bieżące utrzymanie dróg

Oprócz zadań inwestycyjnych w minionych czterech latach powiat 
realizował swe ustawowe zadania związane z bieżącym utrzymaniem 
dróg, na które wydatkowano łącznie 9 270 113,00 zł. Wśród nich zna-
lazły się m.in.: 
 • zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na które wydatkowano 

łącznie – 4 959 994,32 zł 
 • cząstkowe remonty nawierzchni, którym objęte zostały wszystkie 

drogi powiatowe – 1 484 927,43 zł
 • remonty mostów – 208 265,58 zł
 • roboty odwodnieniowe (remonty przepustów, renowacja rowów, 

ścinanie poboczy) – 1 300 453,28 zł
Pozostałe środki przeznaczono na roboty awaryjne i utrzymaniowe 

na drogach, koszty projektów technicznych, montaż barier energochłon-
nych, nadzory i zakup materiałów drogowych (ponad 1 316 000,00 zł).

W minionych czterech latach podjęto także szereg działań w celu po-
prawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zamontowano barie-

ry energochłonne na niebezpiecznych odcinkach dróg (na łączną kwotę 
222 000,00 zł). Sukcesywnie dokonywano zmian w istniejących organi-
zacjach ruchu, wymieniano oznakowanie na nowe oraz wprowadzono 
elementy uspokajania ruchu – progi zwalniające w miejscowości Sucha 
Beskidzka, Maków Podhalański i Sidzina, Tarnawa Dolna.

Działania wydziału 
w zakresie administracji drogowej

Lp. 2011 2012 2013 2014 (październik)

1.
Wydane zezwolenia, opinie 
na temat przeprowadzenia 
imprez

13 7 8 8

2. Wydane zezwolenia na 
przejazdy samochodów 12 7 25 20

3. Wydane zgody na 
korzystanie z przystanków 18 9 26 12

4.
Zatwierdzone projekty 
organizacji ruchu stałe 
i czasowe

15 17 42  

5. Wydane uzgodnienia 
lokalizacji zjazdów 47 33 37 15

6.
Wydane uzgodnienia 
urządzeń obcych w pasie 
drogowym

45 53 37 29

7.
Wydane uzgodnienia 
budowy ogrodzeń przy 
drogach powiatowych

38 49 35 32

8. 
Wydane zezwolenia 
na przejazdy pojazdów 
nienormatywnych

- 2 18 11

Opracowanie: Wydział, Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju

INWESTYCJE W OBIEKTACH POWIATU 

Dostosowanie budynków Domu Pomocy 
Społecznej w Makowie Podhalańskim 
do przepisów przeciwpożarowych.

Na przełomie 2012 i 2013 roku zrealizowano inwestycję związaną 
z dostosowaniem budynków Domu Pomocy Społecznej w Makowie 
Podhalańskim do przepisów przeciwpożarowych. W ramach inwestycji 
wykonano m. in. montaż czujek przeciwpożarowych, świetlików i klap 
dymowych oraz centrali oddymiania z instalacjami powiadamiającymi 
i sterującymi oraz wymianę drzwi oddzielenia pożarowego pomiędzy 
poszczególnymi pawilonami. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 157 258,61 zł

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Suchej Beskidzkiej

Budowa windy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Be-
skidzkiej miała na celu umożliwienie poruszania się po szkole osobom 

niepełnosprawnym. Prace polegały na budowie kompletnego szybu dla 
windy wraz z robotami ogólnobudowlanymi, wykończeniowymi oraz 
montażem platformy. W ramach inwestycji wykonano także roboty zwią-
zane z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazo-
wej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 202 967,53 zł, w tym (40%) 
tj. 81 187,01 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostała 
kwota 121 780,52 zł pochodziła z budżetu powiatu suskiego. 

Budowa przyłącza ciepłowniczego 
łączącego kotłownię Starostwa Powiatowego 
w Suchej Beskidzkiej z budynkiem 
Zespołu Szkół im. W. Goetla. 

Kolejną ważną inwestycją prowadzoną przez powiat suski jest zadanie 
pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego centralnego ogrzewania i  ciepłej 
wody użytkowej łączącego kotłownię gazową Starostwa Powiatowego 
w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b z budynkiem Zespołu Szkół 
im. W. Goetla. W ramach działań przedinwestycyjnych powiat suski prze-
prowadził analizę opłacalności budowy przyłącza wobec alternatywnej 
budowy nowej kotłowni w Zespole Szkół im. W. Goetla. Z analiz jedno-
znacznie wynikło, iż pierwsza opcja będzie korzystniejsza. Całkowita war-
tość prac wynosi: 352 748,37 zł. Inwestycja jest aktualnie realizowana. 

Budowa budynku warsztatów terapii 
zajęciowej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczym w Juszczynie 

W dniu 02.09.2014 r. została zawarta umowa pomiędzy powiatem 
suskim, a zarządem województwa małopolskiego na dofinansowanie 
projektu budowy budynku warsztatów terapii zajęciowej przy Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Juszczynie. W rezultacie 
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powstanie tam dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 
456,5 m2, w którym mieścić się będą sale zajęć wraz z węzłami sanitar-
nymi, pomieszczenia gospodarcze oraz zaplecze socjalne dla personelu. 

Z zajęć w WTZ korzystać będą mogły osoby ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, posiadające wskazania zawar-
te w orzeczeniu o niepełnosprawności. Udział w warsztatach umożliwi 
aktywne spędzanie czasu osobom niepełnosprawnym, które ze względu 
na swój stan zdrowia nie mogą pracować zawodowo i są zmuszone po-
zostać w swoich domach. Dzięki warsztatom podopieczni będą mogli 
nabywać nowe umiejętności i rozwijać swoje talenty w różnych pra-
cowniach tematycznych. Udział w warsztatach powinien doprowadzić 
do tego, by osoba niepełnosprawna mogła podjąć pracę w warunkach 
chronionych. 

Obecnie trwają prace budowlane, które mają na celu wykonanie bu-
dynku w stanie surowym. Dalsze prace ogólnobudowlane i wykończe-
niowe będą realizowane przez wykonawcę inwestycji w roku przyszłym. 
Termin zakończenia budowy planowany jest na koniec czerwca 2015 
roku. Całkowita wartość prac wynosi 964 754,24 zł, w tym 684 035,97 zł 
stanowi dofinansowanie pozyskane z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, a pozostała część finansowana będzie ze środków 
własnych powiatu. 

Modernizacja domów pomocy społecznej 
w powiecie suskim

W dniu 31.10.2013 r. została podpisana pomiędzy powiatem suskim, 
a zarządem województwa małopolskiego umowa o dofinansowanie 
projektu pn. „Kompleksowa modernizacja domów pomocy społecznej 
w powiecie suskim”. W rezultacie powiat otrzymał refundację poniesio-
nych nakładów na przygotowanie i realizację robót budowlanych w DPS 
w Makowie Podhalańskim oraz DPS w Łętowni 

Roboty polegały na:
 • budowie przewiązki komunikacyjnej w DPS w Makowie Podhalańskim, 
 • budowie dwóch zewnętrznych szybów windowych w DPS w Mako-

wie Podhalańskim,
 • budowie podjazdu dla niepełnosprawnych w DPS w Makowie 

Podhalańskim 
 • nadbudowie części budynku dla pensjonariuszy DPS w Łętowni. 

Dzięki wykonanym pracom nastąpiło częściowe dostosowanie 
zaplecza DPS do obowiązujących standardów oraz poprawa warun-
ków bytowych pensjonariuszy. Całkowita wartość projektu wyniosła 
1 286 027,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 718 455,52 zł. Dodatkowo powiat 
suski na wymienione powyżej zadanie pozyskał dofinansowanie ze środ-
ków rezerwy budżetu państwa oraz Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 181 763,86 zł. Projekt 
realizowany był w latach 2009-2013. 

Opracowanie: Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju       

W okresie 2010-2014 Wydział Środowiska przyjął 9733 wniosków i po-
dań związanych z bieżącą pracą wydziału. Ponadto wydział koordynował 
następujące zadania: 

Przygotowanie dokumentacji i pozyskanie dotacji dla inwestycji 
związanej z wykonaniem instalacji solarnej dla szpitala w Suchej 
Beskidzkiej. 
 • zakres robót obejmował montaż 123 kolektorów słonecznych o pow. 

300 m2, trzech zbiorników o łącznej pojemności 12 000 litrów, zbiorni-
ka podgrzewu wstępnego o poj. 1500 l, wymianę starych rur na pre-
izolowane – około 491 m 

 •  wartość inwestycji wyniosła 981 436,00 zł 
 • pozyskana przez wydział dotacja: 981 436,00 zł tj. 100% zadania, 

w tym 63% ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i 37% 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie 

 • efekt ekologiczny – redukcja zanieczyszczeń 63 tony/rok 

INWESTYCJE  Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
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Przygotowanie dokumentacji i pozyskanie dotacji na „Program 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych, źródeł energii i popra-
wy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu 
Suskiego”. 

W ramach projektu wykonano w latach 2012–2013 instalacje solarne 
dla 2349 rodzin z powiatu suskiego, z których korzysta 11 534 osób. 

Zakres wykonanych prac Jednostka Ilość

Ilość kolektorów szt. 6 179

Powierzchnia łączna kolektorów m2 15 076

Max.łaczna moc kolektorów MW 12,59

Zestaw - 2 kolektorów szt. 1 121

Zestaw - 3 kolektorów szt. 1 021

Zestaw - 4 kolektorów szt. 169

Zestaw - 5 kolektorów szt. 30

Zestaw - 6 kolektorów szt. 8

Pojemność łączna zbiorników litry 725 900

Orurowanie m 119 546

Ochrona przed ptakami m2 2 872

Przewody elektryczne m 57 092
 
 • wartość inwestycji 27 715 693,00 zł 
 • pozyskana przez wydział dotacja 23 558 339,00 zł tj. 85% kosztów 

inwestycji w tym: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 50%, a ze Szwajcarsko-Polskiego 
Program Współpracy – 35% 

 • efekt ekologiczny – redukcja zanieczyszczeń 3 500 ton/rok 
 • przeprowadzono działania promujące projekt: w 12 spotkaniach 

z mieszkańcami wzięło udział 1798 osób 
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W ramach promocji projektu przedstawiono informację o jego reali-
zacji oraz o naszym regionie m.in: podczas Debaty Poselskiej w Warsza-
wie i VI Forum Energii Słonecznej w Toruniu. 

 • Powiat suski realizując montaż 
2349 instalacji solarnych zajął 
I miejsce w Ogólnopolskim Ran-
kingu Energii Odnawialnej organi-
zowanym przez Związek Powiatów 
Polskich pod patronatem czaso-
pism Newsweek Polska, Forbes 
i Fakty Magazyn Gospodarczy 

Program jest kontynuowany. Uzy-
skanie zgody na zagospodarowanie 
funduszy pozostałych w wyniku róż-
nicy kursowej środków przyznanych 
w ramach dotacji ze Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy oraz 
pozyskanie dodatkowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie, pozwoli na wykonanie w latach 2014-2015 dodat-
kowych instalacji solarnych dla 564 rodzin z powiatu suskiego. 
 • łączna przewidywana wartość zadania 5 680 000,00 zł 
 • pozyskane dotacje – 5 139 767,00 zł w tym różnica kursowa 

2 509 606,00 zł w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współ-
pracy i 2 630 161,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska 

 • podpisano wymagane umowy dotacji, wykonano dokumentację pro-
jektową instalacji solarnych dla ponad 500 rodzin 

 • w ramach zagospodarowania różnicy kursowej zakupiono na potrze-
by projektu samochód o wartości 90 000,00 zł z czego 79% kosztów 
pokrył Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 

Kolejnym dużym projektem koordynowanym przez wydział środo-
wiska było przygotowanie dokumentacji, pozyskanie środków i wykona-
nie robót termomodernizacyjnych 10 obiektów użyteczności publicznej 
za kwotę 5 266 348,00 zł

 • wartość inwestycji 5 266 348,00 zł 
 • zakres prac obejmował wykonanie w latach 2012-2013 prac ter-

momodernizacyjnych wynikających z opracowanych audytów 
energetycznych. Prace termomodernizacyjne mają zapewnić m.in. 
30% oszczędności kosztów ogrzewania, 

 • pozyskane dotacje – 2 601 869,00 zł z środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( przy 
uwzględnieniu dotacji uzupełniającej, 41 800,00 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

 • pozyskane pożyczki niskooprocentowane – 87 701,00 zł z środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (przy uwzględnieniu dotacji uzupełniającej) 

i 2 417 984,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie z możliwością umorzenia w 20%. 

Zakres wykonych prac wielkość

docieplenie ścian 13 417 m2

docieplenie stropów 8 369 m2

wymianie stolarki okiennej 159 szt

Wymiana stolarki drzwiowej 19 szt

wymianę grzejników 1032 szt.

założenie termostatów 1162 szt

wymiana instalacji CO 10 425 m

Wymiana kotła CO na kocioł gazowy 80 kW

Montaż instalacji solarnej 14 m2

TERMOMODERNIZACJA



10 Nr 1/2014 (133) NUMER SPECJALNY

Wartość robót: 175 111,00 zł
Planowane oszczędności: 
35 104 zł/rok

Wartość robót: 552 430,00 zł
Planowane oszczędności: 
52 344 zł/rok

Wartość robót: 1 040 412,00 zł 
Planowane oszczędności: 
73 769  zł/rok

Wartość robót: 840 292,00 zł 
Planowane oszczędności: 
63 330 zł/rok

Powiatowy Urząd Pracy
Sucha Beskidzka

Zespół Szkół im. W. Witosa 
Sucha Beskidzka

Starostwo Powiatowe 
Sucha Beskidzka

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Sucha Beskidzka

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (697 m2)  

wraz z remontem elewacji,
 ocieplenie stropodachu (244 m2) 

z wymianą pokrycia,
 wymiana stolarki drzwiowej (1 szt.).

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (1411 m2) 

wraz z remontem elewacji,
 ocieplenie stropodachu (1313 m2) 

z wymianą pokrycia dachowego, 
 wymiana instalacji CO (1306 m, 

111 szt. grzejników, 143 szt. zaworów 
termostatycznych, 115 szt. zaworów).

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (3267 m2) 

wraz z remontem elewacji,
 ocieplenie stropodachu (1525 m2) 

z wymianą pokrycia,
 częściowa wymiana stolarki drzwiowej 

(7 szt., 24 m2),
 częściowa wymiana stolarki okiennej 

(36 szt., 65 m2),
 wymiana instalacji CO (1462 m, 

140 szt. grzejników, 181 szt. zaworów 
termostatycznych, 102 szt. zaworów).

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (2092 m2) 

z remontem elewacji,
 ocieplenie stropodachu (1603 m2) 

z wymianą pokrycia dachowego,
 wymiana stolarki drzwiowej (1 szt., 6 m2), 
 wymiana stolarki okiennej (2 szt., 12 m2), 
 wymiana instalacji CO (1375 mb, 

154 szt. grzejników, 154 szt. zaworów 
termostatycznych, 88 szt. zaworów).



11Nr 1/2014 (133) NUMER SPECJALNY

Wartość robót: 619 732,00 zł 
Planowane oszczędności: 
48 552 zł/rok

Wartość robót: 127 842,00 zł
Planowane oszczędności: 
19 817 zł/rok

Wartość robót: 385 719,00 zł
Planowane oszczędności: 
22 797 zł/rok

Wartość robót: 337 743,00 zł
Planowane oszczędności: 
46 762 zł/rok

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy Maków Podhalański

Zespół Szkół im. św. J. Kantego 
Maków Podhalański

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja 
Jordanów

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (1682 m2) 

wraz z remontem elewacji,
 ocieplenie stropodachu (932 m2)  

z wymianą pokrycia dachowego,
 wymiana stolarki drzwiowej (1 szt., 5 m2),
 wymiana instalacji CO (1118 mb, 

155 szt. grzejników, 155 szt. zaworów 
termostatycznych, 83 szt. zaworów).

Zakres robót: 
 wymiana kotła węglowego 

na kocioł gazowy kondensacyjny,
 założenie systemu solarnego 

do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej (6 szt. kolektorów, 14 m2),

 wymiana instalacji co (331 mb, 
3 szt. grzejników, 39 szt. zaworów 
termostatycznych, 38 szt. zaworów).

Zakres robót: 
 częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych (722 

m2) wraz z wymianą elewacji,
 ocieplenie stropu wraz z wymianą 

pokrycia dachowego (354 m2),
 wymiana instalacji CO (1666 mb, 

167 szt. grzejników, 167 szt. zaworów 
termostatycznych, 143 szt. zaworów).

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (706 m2) wraz z 

remontem elewacji,
 ocieplenie stropodachu (623 m2) 

z wymianą pokrycia dachowego,
 wymiana stolarki okiennej (66 szt., 91 m2),
 wymiana instalacji CO (625 mb, 

53 szt. grzejników, 67 szt. zaworów 
termostatycznych, 57 szt. zaworów).

Zespół Szkół im. W. Goetla
Sucha Beskidzka
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W latach 2011-2014 w porozumieniu z gminami z powiatu su-
skiego realizowano program dofinansowania (od 70 do 90% kosz-
tów) unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 • łączna ilość złożonych wniosków 1055 
 • Ilość odpadów zawierających azbest objętych dofinansowaniem 

2343 ton
 • łączna wartość wypłaconego dofinansowania – 566 310,00 zł 

W latach 2012–2013 wykonano uproszczone plany urządze-
nia lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na łącznej 
powierzchni 2742 ha za kwotę 113 826,00 zł przy udziale dotacji 
z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 29 999,00 zł. Obecnie wyko-
nywane są plany na pow. 3933 ha za kwotę 136 890,00 zł przy udziale 
dotacji z WFOŚiGW w Krakowie 88 725,00 zł

Przygotowano wspólny z gminami wniosek o dofinansowanie 
wykonania Programów Gospodarki Niskoemisyjnych. Wartość za-

dania oszacowano na 180 780,00 zł z czego w formie dotacji pozyska-
no 153 595,00 zł co stanowi 85% zadania z środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Programy są elementem 
niezbędnym do starania się o środki na ich realizację w perspektywie fi-
nansowej 2014–2020. W programie ujęte zostaną działania które mają 
doprowadzić do poprawy jakości powietrza na naszym terenie. Przewi-
dywany termin zakończenia prac związanych z wykonaniem programu 
to czerwiec 2015 r. 

Zorganizowano cztery edycje konkursu „Na najpiękniejszy 
ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”, w którym 
nagrodami były m.in. sprzęt ogrodniczy, agd, sześć dwuosobowych 
pobytów nad morzem z pełnym wyżywieniem, o łącznej wartości ok. 
32 000 zł, w tym od sponsorów, którymi byli Valvex S.A. Jordanów, Fa-
bryka Osłonek Białkowych FABIOS S.A. Białka, Kopalnia Kamienia Osielec, 
Bury Turystyka Rowy, Kuracjusz Kazimierz Gacek Sucha Beskidzka,

Wartość robót: 811 085,00 zł
Planowane oszczędności: 
41 740 zł/rok

Wartość robót: 375 978,00 zł
Planowane oszczędności: 
36 303 zł/rok

Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
Jordanów

Dom Pomocy Społecznej 
 Łętownia 

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (1767 m2) 

wraz z remontem elewacji,
 ocieplenie stropów (1249 m2) z wymianą 

pokrycia dachowego,
 wymiana stolarki drzwiowej (3 szt., 9 m2),
 wymiana stolarki okiennej (36 szt., 166 m2),
 wymiana instalacji CO (1433 mb, 145 

szt. grzejników, 145 szt. zaworów 
termostatycznych, 124 szt. zaworów) 
z dołożeniem grzejników na sali 
gimnastycznej.

Zakres robót: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych (1072 m2),
 ocieplenie stropodachu (526 m2) z wymianą 

pokrycia dachowego,
 częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 

– 18 m2,
 wymiana instalacji CO (1109 mb, 104 szt. 

grzejników, 
111 szt. zaworów  termostatycznych,  104 szt. 
zaworów).

POZOSTAŁE DZIAŁANIA WYDZIAŁU ŚRODOWISKA



13Nr 1/2014 (133) NUMER SPECJALNY

Przeprowadzono cztery konkursy plastyczne („Nie wypalaj traw”, 
„Energia odnawialna”, wykonanie projektu logo programu solarnego, 
„Jestem Eko”), konkursy połączone ze zbiórką zużytych baterii, których 
zebrano 3832 kg, za zebrane baterie które przekazano do Organizacji 
Odzysku „Reba” otrzymano nagrody dla szkół i przedszkoli, oraz dla dzieci 
w postaci m.in. sprzętu komputerowego, sportowego, zabawek. W kon-
kursach wzięło udział 1740 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. 
Łączna wartość nagród wyniosła około 16 000,00 zł. 

Współfinansowano zakup nagród w konkursie „Sekrety sztu-
ki” organizowanym przez Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie 
Podhalańskim oraz festiwalu ekologicznym organizowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Stryszawie.

Prowadzono zbiórkę przeterminowanych leków umieszczając 
w aptekach: im. J. Stopy przy ul. Handlowej 3 w Suchej Beskidzkiej, „Pod 
Kasztanami” w Makowie Podhalańskim ul. Kasztanowa 11 oraz w Jor-
danowie przy ul. Piłsudskiego 1, pojemniki, w których zebrano łącznie 
1486 kg przeterminowanych leków i przekazano do unieszkodliwienia. 

W perspektywie 2015 roku planowany jest montaż dodatkowych 
instalacji solarnych dla 564 budynków mieszkalnych z 85% dofinanso-
waniem. Na stu przykładowych instalacjach wykonany będzie zdalny 
bezprzewodowy system monitoringu pracy.  Dzięki pozyskanej dotacji 
z NFOSiGW wykonany zostanie program gospodarki niskoemisyjnej, 
który będzie podstawą do występowania o środki finansowe przezna-
czone na działania służące poprawie jakości powietrza. W celu pozyska-
nia dofinansowania ze środków unijnych złożono do banku projektów 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 kartę projektu, który przewiduje likwi-
dację źródeł niskiej emisji m.in. poprzez wymianę wysokoemisyjnych 
kotłów węglowych na kotły o wysokiej sprawności do spalania biomasy 
i węgla, instalację pomp ciepła. W porozumieniu z gminami powiatu 
realizowana będzie akcja dofinansowania do wymiany wyrobów zawie-
rających azbest. W trzech aptekach na terenie powiatu będzie prowa-
dzona zbiórka przeterminowanych leków. Kontynuowane będzie także 
wykonywanie uproszczonych planów urządzenia lasu. Organizowane 
również będą konkursy plastyczne połączone ze zbiórką baterii oraz po-
wiatowy konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w go-
spodarstwie rolnym”. 

Opracowanie: Wydział Środowiska

GEODEZJA, KARTOGRAFIA, KATASTER I GOSPODARKA MIENIEM

MODERNIZACJA OPERATU 
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

W Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej prowadzona jest 
modernizacja istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB). 
Głównym jej celem jest założenie ewidencji gruntów, budynków i loka-
li, aktualizacja danych dotyczących terenów zabudowanych zgodnie z 
faktycznym stanem w terenie oraz stanem prawnym, a także zastąpienie 
analogowych (papierowych) map katastralnych w skali 1:2880, cyfrowy-
mi. Poprawi to jakość i wiarygodność informacji o nieruchomościach 
gromadzonych w rejestrach publicznych oraz usprawni dostęp do infor-
macji szerszej grupie odbiorców.

W wyniku tych prac powstanie kompletna, zintegrowana baza da-
nych ewidencji gruntów i budynków (zarówno część opisowa jak też 
część kartograficzna), pozwalająca na pełne prowadzenie i udostępnie-
nie danych w technologii informatycznej. Dane zawarte w ewidencji 
gruntów i budynków stanowią podstawę dla planowania przestrzenne-
go, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księ-
gach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami 
oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Warto zaznaczyć, że zakres zrealizowanych dotąd zadań moderni-
zacyjnych, jak również tych zaplanowanych do realizacji w przyszłości, 
sprawia, że nasz powiat jest uważany w tej dziedzinie za wiodący w Ma-
łopolsce. Obecnie zajmujemy wysoką drugą pozycję wśród wszystkich 
powiatów Województwa Małopolskiego, pod względem pozyskiwania 
i wykorzystania środków pozabudżetowych ( głównie z budżetu Głów-
nego Geodety Kraju oraz Wojewody Małopolskiego) oraz własnych, jak 
również aktywności w realizacji tego zakrojonego na szeroką skalę i kosz-
townego przedsięwzięcia. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki stara-
niom starosty suskiego Tadeusza Gancarza i zaangażowaniu Wydziału 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, kierowanego przez 
Geodetę Powiatowego – Rafała Hajdyłę. 

Do roku 2010 modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewi-
dencji budynków i lokali w pełnym zakresie danych ewidencyjnych było 

objęte niespełna 11% ogólnego obszaru powiatu suskiego. W latach 
2011-2014 prace uległy znacznemu przyspieszeniu i obecnie ich zasięg 
to już ponad 40 % obszaru powiatu.

Ukończona została modernizacja operatu EGiB dla obrębów: Baczyn, 
Budzów, Jachówka i Palcza o łącznym obszarze 4804 ha, sfinansowana ze 
środków powiatu i częściowo budżetu państwa (100 000,00 zł od Głów-
nego Geodety Kraju ) w wysokości 1 316 100,00 zł. Pracami objętych 
zostało 38688 działek ewidencyjnych oraz 3655 budynków. Ukoń-
czone zostały prace nad obrębem ewidencyjnym wsi Naprawa o obsza-
rze 1372 ha, których koszt wyniósł 363 600,00 zł. Objętych nimi zostało 
10633 działek ewidencyjnych oraz 1826 budynków. Na ten cel pozy-
skana została znaczna dotacja z budżetu Głównego Geodety Kraju oraz 
Wojewody Małopolskiego w wysokości 307 500,00 zł. Ukończone są 
prace nad obrębami ewidencyjnymi wsi: Hucisko i Targoszów o łącznym 
obszarze 1337 ha, oraz ilości działek ewidencyjnych: 4230 i budynków: 
965, których koszt wyniósł 241 080,00 zł. Na ten cel również pozyskano 
środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego 
w wysokości 100 000,00 zł. Obecnie trwają prace nad kolejnymi obrę-
bami ewidencyjnymi w gminie Maków Podhalański tj.: Białką, Kojszów-
ką i Wieprzcem o łącznym obszarze 2637 ha, których koszt wyniesie 
860 000,00 zł. Objętych nimi jest 20165 działek ewidencyjnych oraz 
ok. 3700 budynków. Na ten cel pozyskana została dotacja z budżetu 
Wojewody Małopolskiego w wysokości 600 000,00 zł, oraz zawarto po-
rozumienie z burmistrzem miasta Makowa Podhalańskiego o partycypa-
cji w kosztach zadania w wysokości ok. 100 000,00 zł. Planowany termin 
zakończenia to maj 2015 r.

30 października 2013 r. starosta suski Tadeusz Gancarz podpisał 
z głównym geodetą kraju Kazimierzem Bujakowskim porozumienie 
w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach oraz wspólnego przeprowa-
dzenia postępowania o zamówienie publiczne przy realizacji projektu 
„ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza I”, 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w obecnej 
perspektywie finansowej tj. na lata 2007-2013 - Priorytet 7 „Społeczeń-
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stwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Zakończe-
nie projektu planuje się na czerwiec 2015 r. Na ten cel przeznaczone są 
środki Głównego Geodety Kraju (100%) w ramach listu intencyjnego 
(z dnia 22.10.2012r.) podpisanego przez 6 powiatów woj. małopolskie-
go na finansowanie zadań z zakresu modernizacji EGiB. W czerwcu tego 
roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację ww. zadania. 
Oprócz modernizacji EGiB, powstanie dla całej jednostki ewidencyjnej 
Zawoja - inicjalna baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu ( GESUT) oraz baza danych obiektów topograficznych o szczegó-
łowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartogra-
ficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500). Starosta suski zobowiązał 
się sfinansować realizację ww. zadań - do kwoty 200 000,00 zł. Kwota 
pozyskanych pieniędzy na realizację zadania dla powiatu suskiego wy-
nosi ok. 2 000 000,00 zł. Należy podkreślić, że dzięki staraniom starosty 
suskiego oraz geodety powiatowego wymagany wkład powiatu w wy-
sokości 200 000 zł zostanie pokryty z budżetu wojewody małopolskiego 
w roku 2015 r. Powyższe prace pozwolą na przeprowadzenie komplekso-
wej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi 
Zawoja o obszarze 10078 ha. Zadaniem objętych jest 33.830 działek 
i ok. 6 000 budynków. 

W celu pozyskania dodatkowych środków na kolejne etapy moder-
nizacji powiat suski przystąpił wraz z innymi powiatami województwa 
małopolskiego do realizacji projektu marszałka województwa małopol-
skiego pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez 
budowę aktualnych rejestrów publicznych” jako przedsięwzięcie strate-
giczne określone w „Programie Strategicznym Regionalna Strategia In-
nowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020”. Celem tego zadania 
jest pozyskanie funduszy unijnych dla terenu powiatu suskiego m.in. 
na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków, inicjal-
ną bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 
bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 
– 1:5000 (BDOT500) oraz sprzęt komputerowy dla obsługi tego projektu. 
Szacunkowy koszt projektu to 285 mln, z czego powiat suski ma otrzy-
mać ok. 15 mln. Ocena formalna wniosku planowana jest w roku 2015, 
następnie projekt wejdzie w fazę realizacji. 

Pozyskanie tak znacznych pieniędzy pozwoli na zakończenie moder-
nizacji EGiB dla całego powiatu suskiego. 

SCALANIE GRUNTÓW WSI ŁĘTOWNIA

Scalenia gruntów to niełatwy temat, którego wystrzega się wielu sa-
morządowców. W powiecie suskim udowodniono, że można. Powiat su-
ski był pierwszym obszarem w Małopolsce, na którym przeprowadzono 
scalenia gruntów sfinansowane ze środków europejskich. Obszar scale-
nia obejmował 206 ha wsi Łętownia. Łączny koszt wraz z etapem zago-
spodarowania poscaleniowego wyniósł ok. 2 000 000,00 zł. 

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków 
gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne 
ukształtowanie rozłogów czyli rozmieszczenie gruntów gospodarstwa 
rolnego w stosunku do gruntów zabudowanych oraz dostosowania gra-
nic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz 

rzeźby terenu. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek 
większości właścicieli gospodarstw rolnych lub na wniosek właścicieli 
gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projek-
towanego obszaru scalania. 

Lata 2011–2014 to okres intensywnych prac związanych ze sca-
laniem gruntów w Łętowni w gminie Jordanów. Cały projekt w 75% 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania pn. 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem i do-
stosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Pozostała 
część (25%) pokrywana jest z budżetu państwa. Wykonywany obecnie 
drugi etap obejmuje obszar 981 ha. Łączny koszt całego zadania wynosi 
7 190 940,00 zł, z czego 2 800 000,00 zł stanowią koszty prac geode-
zyjnych, a 4 363 168,00 zł zostanie przeznaczonych na zagospodarowa-
nie poscaleniowe, w ramach którego wybudowanych zostanie 23,5 km 
nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, kolejne 23,7 km dróg 
zostanie poddane modernizacji. Prace geodezyjne tego etapu zostały 
zakończone wydaniem prawomocnej decyzji administracyjnej. Rozpo-
czął się już etap zagospodarowania poscaleniowego tj. projektowanie. 
Później następi budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Obecnie realizowana jest umowa na wykonanie dokumenta-
cji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę, 
zgłoszeń robót, uzgodnień i opinii wymaganych prawem. Koszt umowy 
wynosi: 139 605,00 zł.

Równocześnie realizowany jest ostatni, trzeci etap scalenia gruntów 
w Łętowni, który pozwoli zamknąć tym postępowaniem cały obręb 
Łętowni. Wniosek o jego sfinansowanie, złożony przez starostę Tade-
usza Gancarza we wrześniu 2012 r. do marszałka województwa został 
zaakceptowany i powiat otrzymał dotację w kwocie 7 787 876,00 zł. 
Scaleniu poddany został obszar o powierzchni 1063 ha. W ramach prac 
scaleniowych z powyższej kwoty 2 810 469,00 zł przeznaczone jest na 
prace geodezyjne i ponad 4 977 407,00 zł na zagospodarowanie posca-
leniowe, w rezultacie których wybudowane zostaną lub zmodernizowa-
ne drogi dojazdowe do działek. Termin zakończenia prac planowany jest 
na czerwiec 2015 r.

REGULACJA STANÓW PRAWNYCH 
DRÓG POWIATOWYCH ORAZ 
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Do szeregu zadań realizowanych przez wydział należy szeroko poję-
ta gospodarka nieruchomościami, będącymi w zasobie zarówno skarbu 
państwa jak i powiatu. Realizowany jest również obowiązek regulacji 
stanu prawnego nieruchomości, narzucony ustawą z 7 września 2007 r. 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności skarbu państwa 
oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W obecnej kadencji prowadzono m.in. niżej wymienione działania: 
W 2010 roku zlecono m.in.: opracowanie operatu aktualizacji grun-

tów dla ul. Zasypnica oraz ul. Błądzonka, wykaz synchronizacyjny dla 
nieruchomości położonych w Jachówce i Marcówce, wykonano operat 
aktualizacji ewidencji gruntów działki położonej w Skawicy stanowiącej 
drogę oraz wydzielenie działek zajętych pod drogi w Białce i w Zembrzy-
cach, sporządzenie wyrysów i wykazów synchronizacyjnych dla nieru-
chomości położonych w Juszczynie, Grzechyni oraz w Suchej Beskidzkiej. 
W sumie wykonano wykazy dla 120 działek o łącznej pow. 8,9564 ha. 
Zadania te zostały zrealizowane za łączną kwotę 171 664,00 zł, pocho-
dzącą ze środków zewnętrznych.

W 2011 roku zlecono sporządzenie operatu pomiarowego wydzielenia 
pasa drogi powiatowej Zubrzyca - Sidzina - Bystra - Łętownia, oraz w Ba-
czynie, o łącznej długości ok. 4,6 km. Wykonano wykazy synchronizacyjne 
wraz z wyrysami dla 126 działek o łącznej pow. 33,9636 ha. Wydatkowa-
no kwotę: 103 363,00 zł pochodzącą ze środków zewnętrznych.

W 2012 roku sporządzono dokumentację geodezyjno – prawną nie-
zbędną do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas 
drogi publicznej kategorii powiatowej Zawoja – Markowa w Zawoi, relacji 
Maków - Grzechynia – Zawoja, Zawoja - Przysłop – Stryszawa, Wieprzec - 
Skomielna Czarna, Zawoja - Markowa o łącznej długości ok. 8,0 km. Łącz-
na wartość wykonanych zadań wyniosła 177 442,00 zł. Środki te udało 
się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. 
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W 2013 roku została wykonana dokumentacja geodezyjno-prawna 
dla dróg powiatowych: relacji Zawoja – Markowa; Moszczanica – Śle-
mień – Lachowice; Jeleśnia – Pewelka – Hucisko; Budzów – Trzebunia 
– Stróża – w sumie ok. 13,9 km. Łączny koszt wyniósł 126 133,00 zł. 
Powiat współfinansował ww. zadania ze środków własnych w kwocie 
28 750,00 zł, pozostałą kwotę pozyskano ze środków zewnętrznych.

W 2014 roku uruchomiono procedurę przetargową na sporządzenie 
dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego 
działek zajętych pod drogi powiatowe: relacji Kuków – Krzeszów – Tarna-
wa w miejscowości Tarnawa Dolna, Sidzina – Sidzina Górna w miejsco-
wości Sidzina, Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowościach 
Sidzina, Bystra i Osielec, Stronie – Zachełmna – Budzów w miejscowości 
Budzów, Brody – Palcza w miejscowości Palcza, Budzów – Trzebunia – 
Stróża w miejscowości Bieńkówka, Zawoja – Podpolice – Sucha Góra 
w miejscowości Zawoja oraz Mucharz – Śleszowice w miejscowości 
Śleszowice – w sumie ok. 30,9 km. Łączny koszt wynosi 364 266,00 zł, 
w tym pozyskane środki zewnętrzne stanowią 279 466,00 zł.

Łącznie więc w latach 2010–2014 na realizację zadań wynikających z 
ww. ustawy przeznaczono środki finansowe w wysokości 971 618,00 zł, 
w tym środki własne powiatu stanowiły 113 550,00 zł, a łączna długość 
pomierzonych dróg, dla których sporządzono dokumentację geodezyj-
no-prawną szacuje się na ok. 57 km.

Obecna kadencja to realizacja zadań w geodezji na kwotę blisko 
21 000 000,00 zł, z czego prawie 19 300 000,00 zł pochodzi z funduszy 
zewnętrznych, co stanowi 92% !!! pozyskanych środków. 

Obecna kadencja to przełom w geodezji na terenie naszego powia-
tu w skali województwa, gdzie z niespełna 11% terenu już zmoderni-
zowanego, objęliśmy zasięgiem aż 45% ogólnego obszaru powiatu. 
Podjęte starania o środki zewnętrzne pozwolą w niedługim czasie objąć 
modernizacją EGBP cały obszar powiatu. 

Obecna kadencja to uplasowanie się na wysokiej drugiej pozycji 
wśród wszystkich powiatów województwa małopolskiego, pod wzglę-
dem pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych oraz wła-
snych, jak również aktywności w realizacji zakrojonych na szeroką skalę 
i kosztownych przedsięwzięć jakimi są modernizacja EGiB oraz scalanie 
gruntów.

Obecna kadencja to regulacja prawna nieruchomości skarbu pań-
stwa, a w szczególności dróg powiatowych o łącznej długości 57 km za 
kwotę blisko 1 000 000,00 zł. 

Obecna kadencja to okres intensywnych prac związanych z działal-
nością geodezyjną. Zmieniające się ciągle przepisy prawne, narzucające 
terminami ustawowymi cyfryzację analogowych materiałów oraz istnieją-
cych baz danych, a także regulacje prawne nieruchomości wymagały pod-
jęcia trudu podążania za postępem cywilizacyjnym. Nie tylko zdołaliśmy 
się przygotować do zderzenia z tymi trudnościami, ale jesteśmy liderami 
w pozyskiwaniu środków na te cele, w ich pełnym wykorzystywaniu, a tak-
że w staraniach o pozyskiwanie nowych środków pozabudżetowych.

Obecna kadencja to podjęcie trudnych wyzwań, które umiejętnie 
realizuje świetnie przeszkolona kadra wydziału geodezji.

Opracowanie: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Zadania 

 • kształtowanie ładu przestrzennego terenów poprzez stosowanie zapi-
sów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwa-
lonych przez rady gmin wchodzących w skład powiatu suskiego,

 • wydział posiada kompetencje organu administracji architektonicz-
no-budowlanej wynikające z prawa budowlanego i innych ustaw 
w szczególności: uprawniania inwestorów do wykonywania robót bu-
dowlanych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wy-
dawania decyzji o rozbiórce obiektów, wydawania decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), wydawania zaświadczeń.

Statystyka
w okresie od stycznia 2011 roku do września 2014 roku:

 • przyjęto  6 617 wniosków
 • wydano 2 177 pozytywnych decyzji
 • nie wniesiono sprzeciwu do 3 417 zgłoszeń

Inwestorzy
Pochodzą głównie z powiatu suskiego. Atrakcyjność regionu sprawia, 

że przyciąga on również mieszkańców pozostałej części województwa 
małopolskiego (w tym np. Krakowa), województwa śląskiego oraz rza-
dziej województw: mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego. 
Wśród ubiegających się o pozwolenia na budowę są również obywatele 
krajów Europy (Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch), a nawet 
innych kontynentów np. Ameryki Północnej (USA),  Afryki (RPA).

Największe inwestycje realizowane 
na terenie powiatu suskiego.
Do najważniejszych inwestycji realizowanych w latach 2010-2014 

należą m.in.: hale produkcyjne zakładu Fideltronik; pawilon handlowy 
Intermarche i Bricomarche w Suchej Beskidzkiej; zakład przetwarzania 
zużytego sprzętu RTV i AGD; budynek sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej;  kotłownie gazowe w budyn-
kach wielorodzinnych; przebudowa Szpitala Rejonowego i Miejskiej 
Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej; staw rybny  o powierzchni 
1,33 ha w Suchej Beskidzkiej,  budynek handlowy SPAR w Stryszawie; 
rozbudowa cmentarza parafialnego wraz z budową kostnicy przedpo-
grzebowej w Stryszawie,  budynek wystawienniczo - edukacyjny oraz 
dwa budynki handlowe Korony Ziemi w Zawoi; rozbudowa budynku 
Domu Pielgrzyma przy klasztorze o.o. Karmelitów Bosych w Zawoi-
-Zakamień;  rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków wy-
poczynkowych i domów wczasowych w Zawoi, budowa warsztatów 
terapii  zajęciowej  przy budynku OREW w Juszczynie; przebudowa 
i rozbudowa budynku usługowego – pensjonatu (dawny zajazd Po-
czekaj) w Jordanowie; ośrodek edukacyjno-szkoleniowy Fundacji Te-
rapia Homa w Wysokiej; stacja paliw Beskidus w Zembrzycach; kaplica 
cmentarna przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pociesze-
nia w Budzowie. 

Opracowanie: Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
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EDUKACJA I PROMOCJA ZDROWIA
Zmiany w sieci publicznych szkół 

prowadzonych przez powiat suski 
oraz placówek oświatowych

1) W związku z reformą systemu oświaty do-
konano następujących zmian w sieci pu-
blicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
specjalnych w powiecie suskim:

 • dokonano likwidacji technikum dla doro-
słych na podbudowie gimnazjum, tech-
nikum uzupełniającego dla dorosłych na 
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 
oraz liceum profilowanego dla młodzieży 
w zespołach szkół prowadzonych przez po-
wiat suski, 

 • utworzono nowy typ szkoły - liceum ogól-
nokształcące w Zespole Szkół im. bł. ks. P. 
Dańkowskiego w Jordanowie. 

2) W zakresie nadzoru nad placówkami – do-
konano likwidacji Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Zawoi Wełczy z filią w Su-
chej Beskidzkiej i utworzono samodzielne 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Suchej 
Beskidzkiej oraz w Jordanowie. 

3) W zakresie poszerzenia oferty kształcenia 
szkół średnich uruchomiono nowe kierunki:

 • technik logistyk (Zespół Szkół im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej)

 • technik budownictwa (Zespół Szkół im. bł. 
ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie)

 • technik geodeta (Zespół Szkół im. Św. Jana 
Kantego w Makowie Podhalańskim) 

Wykonywanie zadań związanych 
z prowadzeniem nadzoru nad szko-
łami i placówkami oświatowymi, 
dla których organem prowadzącym 
jest powiat suski.

Do szkół ponadgimnazjalnych prowadzo-
nych przez powiat suski uczęszcza aktualnie 
prawie 3300 uczniów, w tym 228 słuchaczy 
szkół dla dorosłych. Pomimo niżu demogra-
ficznego, nabór do szkół ponadgimnazjalnych 
dla młodzieży utrzymuje się w ostatnich latach 
na stałym poziomie około 930 osób. Ucznio-
wie szkół prowadzonych przez powiat suski 
osiągają dobre wyniki na zewnętrznych egza-
minach zarówno maturalnych, jak i zawodo-
wych. Ogólny wynik zdawalności egzaminu 
maturalnego plasuje powiat suski w pierwszej 
piątce pośród powiatów województwa mało-
polskiego. Odzwierciedleniem jakości kształce-
nia zawodowego są dobre wyniki egzaminów 
z przygotowania zawodowego, jak również 
wysokie miejsca w ogólnopolskim rankingu 
techników publikowanym corocznie przez 
portal edukacyjny Perspektywy; w roku 2014 
w województwie małopolskim szkoły zawo-
dowe zajęły miejsca: 14 technikum w ZS im. W. 
Goetla w Suchej Beskidzkiej, 35 – technikum ZS 
im. bł. Ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie oraz 
43 – technikum ZS im. W. Witosa w Suchej Be-
skidzkiej. Niewątpliwym sukcesem jest I miej-
sce w Polsce technikum hotelarstwa ZS im. 

W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w rankingu 
egzaminów zawodowych wśród techników 
hotelarskich i zdobycie tytułu Brązowej Szko-
ły w 2014 r. oraz VI miejsce w województwie 
małopolskim Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dań-
kowskiego w Jordanowie w rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych w roku 2012.

Ofertę szkół ponadgimnazjalnych uzupełnia 
prowadzony przez powiat Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podha-
lańskim zapewniający kształcenie uczniom ze 
specjalnymi potrzebami (posiadający orzecze-
nia o niepełnosprawności umysłowej w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi) w 
typie specjalnej szkoły podstawowej, gimna-
zjum specjalnego oraz szkoły przysposabiającej 
do pracy, realizujący również wspólnie z Porad-
nią Psychologiczno – Pedagogiczną w Suchej 
Beskidzkiej zadanie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka od momentu urodzenia do 
czasu rozpoczęcia nauki w szkole. W ostatnich 
czterech latach pomocą tą objęto ponad 100 
dzieci z terenu powiatu. Ponadto z wsparcia 
psychologiczno – pedagogicznego oraz różno-
rakich terapii prowadzonych w PPP w Suchej Be-
skidzkiej i Jordanowie korzystało we wskazanym 
okresie corocznie około 1500 dzieci. Corocznie 
wzrasta również liczba dzieci i młodzieży korzy-
stającej z oferty placówki zapewniającej eduka-
cję i wychowanie poza miejscem zamieszkania 
uczniów tj. Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzi-
nie (w 2013/14 roku w turnusach organizowa-
nych przez placówkę uczestniczyło ponad 3000 
dzieci i młodzieży z terenu całego kraju). Zadania 
pozaszkolne w zakresie organizacji wypoczyn-
ku oraz rozbudzania zainteresowań turystycz-
no-krajoznawczych realizują także utworzone 
w 2012 roku Szkolne Schroniska Młodzieżowe 
w Suchej Beskidzkiej i Jordanowie. 

Sukcesy szkolne i uczniowskie
w ostatnich latach: 

ZSO w Suchej Beskidzkiej
 • dwukrotne zajęcie I miejsca (2012/13 

i 2013/14) w województwie małopolskim 
we współzawodnictwie sportowym szkół 
ponadgimnazjalnych, 

 • uzyskanie tytułu laureata przez uczennicę 
zespołu szkół w Konkursie Wiedzy o Parla-
mencie Europejskim i prawach obywateli 
w Unii Europejskiej (główna nagroda – wy-
jazd do Brukseli),

 • posiadany Certyfikat „Szkoły Promującej 
Bezpieczeństwo”,

 • osiągane corocznie wysokie wyniki egzami-
nu maturalnego (znacznie powyżej 90%).

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
 • III miejsce ucznia w ogólnopolskim finale 

konkursu „Młody innowator” (2013/14),
 • I miejsce ucznia w kategorii: „Elektrotechni-

ka i elektronika” konstrukcja drukarki 3D i II 
miejsce ucznia w kategorii „Automatyka i ro-

botyka” konstrukcja układu informującego o 
zmianie pogody w Małopolskim Konkursie 
Własnych Prac Technicznych (2013/14),

 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych 
maturalnych oraz zawodowych,

 • posiadany Certyfikat „Szkoły Promującej 
Bezpieczeństwo”,

 • dwukrotny udział szkoły w Targach eduka-
cyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopol-
sce – promocja szkoły i kształcenia zawodo-
wego branży mechatronicznej.

ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
 • II miejsce uczniów technikum gastrono-

micznego w IV Mistrzostwach Polski Szkół 
Cukierniczych EXPO SWEET 2014 – WAR-
SZAWA (2014),

 • uzyskanie przez ucznia technikum ekono-
micznego 2-krotnie tytułu Finalisty oraz Lau-
reata Olimpiady Przedsiębiorczości (2010/11 
oraz 2012/13),

 • I miejsce szkoły w Ogólnopolskim Konkursie 
pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, 
polityk i dowódca, w oczach współczesne-
go młodego pokolenia” (2012),

 • Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpie-
czeństwo”, 

 • Certyfikat CISCO wydany przez Cisco Ne-
tworking Academy Suport Center działają-
cej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie – rok 2013,

 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych 
maturalnych oraz zawodowych.

ZS im. św. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim

 • V miejsce ucznia LO w kraju w IV Ogólnopol-
skim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią 
na co dzień”, (2011/12),

 • V miejsce uczennic technikum technologii 
odzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wie-
dzy i Umiejętności z zakresu projektowania 
i wytwarzania odzieży (2013/14),

 • I, IV oraz V miejsce uczniów technikum usług 
fryzjerskich w Międzynarodowym Konkur-
sie Fryzjerskim „Wieczorowy zawrót głowy” 
(2013/14).

ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie 
(liceum ogólnokształcące)

 • laureat Ogólnopolskiej Olimpiady „O Dia-
mentowy Indeks AGH” w dziedzinie mate-
matyki (2012/2013),

 • I miejsce w Małopolsce - laureat Ogólno-
polskiego  Konkursu Języka Niemieckiego 
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Sprachdoktor  (2013/14),
 • wysokie wyniki egzaminów maturalnych 

ponad 90%, w roku 2013 - 100% wynik zda-
walności matury.

ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
w Jordanowie 

 • III miejsce drużyny (na 1123 grupy biorące 
udział) zespołu szkół w Ogólnopolskim Kon-
kursie z zarządzania firmą „Ja Titan” (2014),

 • uzyskanie przez ucznia technikum archi-
tektury krajobrazu tytułu laureata w Olim-
piadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
w etapie centralnym w blokach: agrobiznes 
oraz architektura krajobrazu,

 • uzyskanie tytułu finalisty przez uczennicę 
technikum ekonomicznego w Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Mene-
dżerskich oraz Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej,

 • coroczni stypendyści Ministra Edukacji Na-
rodowej,

 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

Za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia 
sportowe uczniowie zarówno szkół ponadgim-
nazjalnych, jak również specjalnych prowadzo-
nych przez powiat suski otrzymują stypendia, 
na które przeznaczono w okresie 2010–2014 
kwotę w wysokości 109 tys. zł. 

W ramach zadań oświatowych
wydziału głównie:

 • opiniowano i przygotowywano do zatwier-
dzenia arkusze organizacyjne szkół i placó-
wek oświatowych,

 • prowadzono analizę wydatków szkół i pla-
cówek oświatowych,

 • rozliczano udzielone dotacje dla szkół i pla-
cówek niepublicznych,

 • wdrożono standardy zatrudnienia admini-
stracji i obsługi w jednostkach oświatowych,

 • prowadzono analizę wyników egzaminów ze-
wnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 • uczestniczono w ewaluacji zewnętrznej 
szkół ponadgimnazjalnych, 

 • prowadzono rekrutację w systemie elektro-
nicznym do klas I szkół ponadgimnazjalnych,

 • prowadzono analizę średnich wynagrodzeń 
nauczycieli w podziale na stopnie awansu 
zawodowego, 

 • przeprowadzono procedurę postępowania 
egzaminacyjnego dla 65 nauczycieli ubie-
gających się o stopień nauczyciela miano-
wanego oraz wydano dla nich decyzje ad-
ministracyjne – akt nadania stopnia awansu 
nauczyciela mianowanego,

 • przeprowadzono procedurę związaną z prze-
dłużeniem kadencji dla dyrektorów szkół 
i placówek: ZS im. W. Witosa, ZS im. W. Goetla, 
ZSO w Suchej Beskidzkiej, ZS im. bł. ks. P. Dań-
kowskiego , ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie, 
ZS św. Jana Kantego w Makowie Podhalań-
skim oraz SOSW w Makowie Podhalańskim 
i Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie,

 • przeprowadzono konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzie-
żowego w Suchej Beskidzkiej utworzonego 

z dniem 1 września 2012 r., 
 • organizowano spotkania informacyjne 

i szkoleniowe dla dyrektorów podległych 
szkół i placówek,

 • na wniosek pełnoletnich uczniów, rodziców 
lub prawnych opiekunów uczniów wydano 
91 decyzji przyznających nauczanie indywi-
dualne, 109 skierowań do kształcenia spe-
cjalnego oraz na mocy postanowień Sądu 
15 skierowań do młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych.

W zakresie prowadzonej ewiden-
cji szkół i placówek niepublicznych 
wydano:

 • 12 zaświadczeń o zmianie we wpisie do 
ewidencji, które dotyczyły m. in. rozszerze-
nia oferty kształcenia szkół oraz utworzenia 
dodatkowego miejsca na działalność OREW 
w Tarnawie Górnej,

 • 5 decyzji o nadaniu uprawnień publicznych 
związanych z poszerzeniem oferty kształcenia, 

 • 4 decyzje o wykreśleniu z ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych placówki kursowej 
Ośrodek Szkolenia Kursowego w Suchej Be-
skidzkiej oraz 3 szkół kształcących w typach, 
które w drodze ustawy zostały zlikwidowane.

W ramach modernizacji bazy do 
prowadzenia zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych oraz terapeutycz-
nych w szkołach ponadgimnazjal-
nych i placówkach m.in.:

 • utworzono i wyposażono gabinet do terapii 
biofeedback w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej w kwo-
cie 7 tys. zł, służący do prowadzenia terapii 
dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudli-
wości psychoruchowej, ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się lub innymi trud-
nościami rozwojowymi,

 • zmodernizowano i doposażono pracownię 
gastronomiczną w kwocie 44 tys. zł oraz 
odnowiono i doposażono 7 pokoi inter-
natu ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 
w kwocie 54 tys. zł. 

 • odnowiono i doposażono pracownię – la-
boratorium chemiczne w LO w Suchej Be-
skidzkiej w kwocie 26 tys. zł.

 • utworzono i doposażono pracownię do 
kształcenia praktycznego w technikum bu-
downictwa w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
w Jordanowie w kwocie 27 tys. zł. 

 • doposażono pracownie komputerowe 
w  prowadzonych przez powiat szkołach 
ponadgimnazjalnych na ogólną kwotę 
180 tys. zł. 

Realizacja projektów edukacyj-
nych oraz szkolna współpraca mię-
dzynarodowa

Dzięki aktywności w pozyskiwaniu środków 
unijnych szkoły prowadzone przez powiat suski 
realizowały i realizują projekty, które przyczyniają 
się do poprawy jakości i zwiększenia atrakcyjno-
ści kształcenia poprzez zapewnienie uczniom 
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, kursów ję-
zykowych i zawodowych, a także wyposażenie 
pracowni w nowoczesny sprzęt do prowadzenia 
zajęć. Są to głównie projekty w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 
W 2011 roku zakończono realizację dwóch 

projektów:
1) „Mechanika i mechatronika. Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości kształce-
nia zawodowego” (2009 - 2011) o wartości: 
2 479 259,54 zł.

2) „Budownictwo to jest to!” (2009-2011) 
o wartości 246 495,29 zł.
W ramach polsko-niemieckiej współpracy 

młodzieży ZS im. W. Goetla oraz szkoły w Rodal-
ben, kontynuowanej w ramach projektu Come-
nius realizowany jest projekt wielostronny po-
szerzony o udział młodzieży z partnerskich szkół 
z Czech, Turcji, Hiszpanii oraz Włoch, pn. „Move – 
Motywacja poprzez Sport w Szkolnictwie Zawo-
dowym” (2013-2015), wartość projektu: 20 000 €.

 •  ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego  
w Jordanowie 
 W 2011 zakończono projekt „Nasza Wie-

dza – Naszą Szansą na Przyszłość” (2009-2011) 
o wartości 658 120,80 zł.

 • ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
W okresie 2011 do 2012 zrealizowano pro-

jekt pn. „Dobry start w dorosłość” w ramach 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, 
skierowany do uczniów liceum ogólnokształcą-
cego o wartości: 1 188 220,00 zł. 

 • SOSW w Makowie Podhalańskim 
1)  w 2012 roku zrealizowano projekt syste-

mowy „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych prowadzonych przez powiat suski” 
o ogólnej wartości 30 tys. zł. 

2)  w roku 2013 zrealizowano projekt rządowy 
„Radosna szkoła” o nazwie „Zakup pomo-
cy dydaktycznych do miejsca zabaw w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 
Szkole Podstawowej nr 3 w Makowie Podha-
lańskim” o wartości 6 tys. zł. 

 • ZSO w Suchej Beskidzkiej 
Kontynuowano współpracę ze szkołą Lycée 

Saint Pierre w Abbeville we Francji, w ramach 
której prowadzona jest wymiana młodzieży ze 
szkołą w Abbeville, prowadzono także wymiany 
międzynarodowe uczniów z Niemcami, Ukra-
iną, a także z Chorwacją.
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Zainicjowano projekt współpracy z Chinami 
poprzez prowadzenie korespondencji uczniów 
w języku angielskim oraz poznawanie historii 
i kultury kraju m.in. dzięki prezentacji przedsta-
wionej przez nauczycieli z Chin w czasie wizyty 
w suskim LO. 

Projekty z zakresu doskonalenia 
kadry pedagogicznej współfinan-
sowane w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki oraz progra-
mu Erasmus +

 • ZS im. W. Goetla; Mobilność szkolnej 
kadry edukacyjnej. Erasmus+
Zakres: Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZS 

im. W. Goetla o oddział dwujęzyczny, wartość 
projektu: 54 315,00 €.

 • ZSO w Suchej Beskidzkiej; 
- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 

WE LEARN TO TEACH BETTER
 Zakres: zbudowanie trwałej formy doskona-

lenia kompetencji zawodowych nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych, wartość pro-
jektu 84 296,55 zł.

- Program Innowacyjnego Nauczania Przy-
rody (PINaP) wraz z obudową dydaktyczną, 
wartość projektu 5 000 zł. 

- „Przyroda w Liceum. Opracowanie i wdro-
żenie programu nauczania oraz przygoto-
wanie kompletu materiałów do nauczania 
przyrody” (wartość otrzymanych pomocy 
naukowych 1 500 zł) 

 • Projekt Diament 
W ramach tego zadania powiat suski zor-

ganizował na swoim terenie, w siedzibie ZSO 
w Suchej Beskidzkiej Powiatowy Ośrodek 
Wspierania Uczniów Zdolnych i wspomagał 
jego działanie w latach 2010-2012. 

 • „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” 
W 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu 

edukacyjnego pn. „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w którym uczestniczą wszystkie 
zespoły szkół powiatu suskiego prowadzące 
kształcenie zawodowe. 

Jego łączna wartość dla powiatu suskiego 
wynosi 3 271 966,82 zł, w tym 417 175,78 zł 
(12,75%) stanowi wkład własny powiatu. Pro-
jekt realizowany jest od lipca 2010r. i będzie 
trwał do września 2015r.  

W ramach zadania szkoły organizują kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe i szkolenia do-
skonalące zawodowo dla uczniów technikum 
i zasadniczej szkoły zawodowej (m.in. kurs 
spawacza, operatora wózków jezdniowych 
podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą 
butli, operatora koparki, kurs prawa jazdy kat. 
B, diagnostyki pojazdowej, pilarza, bukieciar-
stwa, fryzjerski, barmana – kelnera, carvingu, 
kurs kuchni śródziemnomorskiej, kurs grafiki 
komputerowej, AutoCAD, kurs grafiki kompu-
terowej „Dreamweaver”; kurs administratora 
systemów sieciowych Sun Microsystem), staże 

– wizyty zawodoznawcze, dodatkowe zaję-
cia ukierunkowane na rozwój kompetencji 
kluczowych, prowadzą także programy do-
radztwa edukacyjno-zawodowego.

Do końca września br. od początku realizacji 
zadania, z różnych form wsparcia skorzystało 
2016 uczniów, w tym 915 uczniów wzięło udział 
w wizytach zawodoznawczych organizowanych 
u pracodawców. W 2013r. została uruchomiona 
nowa forma wsparcia: czterotygodniowe staże 
w przedsiębiorstwach z możliwością wypła-
ty stypendium dla uczniów. Zadaniem tym 
objęto 66 uczniów ZS im. W. Witosa oraz ZS im. 
W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Część środków finansowych w ramach pro-
jektu została przeznaczona na wyposażenie 
szkolnych pracowni do kształcenia zawodo-
wego. W naszym powiecie wydatki na ten cel 
przekroczyły 360 tys. zł:
 • W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 

wyposażono pracownie: gastronomiczną, 
reklamy, językową, nauk przyrodniczych, 
matematyczną i informatyczną oraz zaku-
piono materiały i pomoce dydaktyczne na 
łączną kwotę 140 019,90 zł.

 • W ZS im. św. Jana Kantego w Makowie 
Podhalańskim utworzona została od pod-
staw pracownia fryzjerska, zakupiono także 
drobne materiały i pomoce dydaktyczne 
o łącznej wartości 41 070,21 zł. 

 • W ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jor-
danowie zakupiono całkowite wyposa-
żenie pracowni ekonomicznej w kwocie 
55 238,72 zł.

 • W ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 
doposażono pracownię sprzedaży, a także 
zakupiono materiały dydaktyczne za łączną 
kwotę 29 956,20 zł.

 • W ZS im. Walerego Goetla w Suchej Be-
skidzkiej zakupione zostało wyposażenie 
do czterech pracowni (samochodowej, bu-
dowlanej, informatycznej i elektrycznej) na 
łączną kwotę 103 543,70 zł.
W 2011 r. działania projektu zostały także 

poszerzone o współpracę międzynarodową, 
która prowadzona jest w partnerstwie z francu-
skim regionem Rodan – Alpy oraz niemieckim 
Krajem Związkowym Turyngia. W ramach tych 

działań przewidziane zostały m.in. wizyty stu-
dyjne. W naszym powiecie dotychczas z tej for-
my wsparcia skorzystało 7 uczniów kształcących 
się w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, 
turystyczno-gastronomicznej oraz budowlanej.

Na realizację zadań w ramach projektu 
w okresie 01.07.2010 – 30.09.2014r. wydatkowa-
no łącznie kwotę 2.671.802,74 zł, co stanowi 
81,66% ogólnej wartości 3.271.966,82 zł.

W ramach zadań związanych 
z ochroną i promocją zdrowia m.in.:

 • przygotowywano projekty uchwał zarządu 
oraz rady powiatu, dotyczące gospodaro-
wania mieniem Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Suchej Beskidzkiej,

 • corocznie opracowywano rozkład godzin 
pracy i harmonogram dyżurów całodobo-
wych aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu suskiego,

 • prowadzono sprawozdawczość dotyczącą 
realizowanych programów zdrowotnych,

 • na przełomie 2012/2013 roku przeprowa-
dzono procedurę konkursową na stanowi-
sko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Suchej Beskidzkiej,

 • w latach 2011-2014 finansowano program 
pn. „Profilaktyka chorób narządów rodnych 
z uwzględnieniem profilaktyki raka piersi”, ce-
lem którego było przekazanie wiedzy i wdro-
żenie zachowań prozdrowotnych, inspirowa-
nie do podejmowania działań promujących 
zdrowy tryb życia, nauczenie umiejętności 
obserwacji własnego ciała i uwrażliwienie 
na niepokojące zmiany oraz zachęcanie do 
poddawania się badaniom profilaktycznym 
dostosowanym do wieku kobiety. Program 
skierowany był do uczennic szkół ponad-
gimnazjalnych, ich matek, nauczycieli oraz 
pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej. 
Dofinansowanie projektu z budżetu powiatu 
suskiego wyniosło 75 tys. zł. oraz z Fundacji 
MSD dla Zdrowia Kobiet w Warszawie 25 tys. zł,

 • organizowano i dofinansowywano jednora-
zowe akcje profilaktyczne m.in. koncert profi-
laktyczny dotyczący zagrożeń jakie niosą uza-
leżnienia, happening zorganizowany w dniu 
bez papierosa, rozpowszechniano bezpłatne 
szczepionki przeciwko grypie, prowadzona 
była współpraca partnerska z Fundacją Dla 
Ciebie Dla Mnie Dla Nas przy realizacji projektu 
pn. „Młodzieżowa Liga Liderów Zdrowia”, udo-
stępniano miejsce do postawienia mammo-
busu w celu wykonywania bezpłatnych badań 
mammograficznych u kobiet w wieku 50-69 
r.ż., współorganizowano piknik pn. „Zdrowie 
i uroda dla rodziny – rodzino trzymaj formę”.

Opracowanie: Wydział Edukacji i Zdrowia
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KOMUNIKACJA I TRANSPORT
Do głównych zadań Wydziału Komunika-

cji i Transportu należą:
1. Rejestracja pojazdów,
2. Wydawanie i cofanie uprawnień do kiero-

wania pojazdami,
3. Nadzorowanie procesu wykonywania i doku-

mentowania badań technicznych pojazdów, 
4. Nadzorowanie działalności gospodarczej 

w zakresie zawodu przewoźnika drogowego,
5. Nadzorowanie procesu szkolenia kandyda-

tów na kierowców,
6. Nadzorowanie działalności transportowej 

w zakresie przewozu drogowego osób.

Ten rozległy zakres tematyczny przyniósł 
w ostatnich czterech latach wiele zmian stanu 
prawnego. Uległo zmianie prawo o ruchu dro-
gowym w zakresie homologacji, co spowodo-
wało wycofanie wykonania badania technicz-
nego pojazdu typu SAM przez okręgowe stacje 
kontroli pojazdów. Umożliwiono dokonanie re-
jestracji warunkowej pojazdu sprowadzonego 
z zagranicy. Złagodzono warunki dostępu do 
zawodu diagnosty, poprzez obniżenie wymo-
gu udokumentowania lat praktyki. 

1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kie-
rujących pojazdami wprowadzająca między in-
nymi: nowe kategorie AM i A2, wymagany mini-
malny wiek do kierowania pojazdami określonej 
kategorii, konieczność uzyskania przez kursanta 
profilu kandydata na kierowcę przed rozpoczę-
ciem szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców. 

Ustawa wprowadziła nowe obowiązki kierow-
ników ośrodków szkolenia kierowców i instruk-
torów nauki jazdy, co zwiększyło zakres nadzoru 
starosty nad ich działalnością. 

Zmiana ustawy o transporcie drogowym 
od sierpnia 2013 r. zastąpiła dotychczasowe 
licencje na wykonywanie krajowego transpor-
tu drogowego rzeczy i osób zezwoleniem na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowe-
go rzeczy oraz osób, wprowadziła nowe licen-
cje na wykonywanie transportu drogowego 
w zakresie przewozu osób samochodem oso-
bowym i licencje na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób pojazdem samochodowym przeznaczo-

nym konstrukcyjnie do przewozu osób powy-
żej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 
Wprowadzono odrębny druk dla licencji na wy-
konywanie transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

W 2012 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia 
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów. Wymagania 
dotyczące kontroli pojazdu przy wykonywaniu 
badania technicznego oraz wytyczne dotyczą-
ce oceny usterek zostały podzielone na usterki 
drobne, istotne oraz stwarzające zagrożenie. 
Wynik badania technicznego pojazdu został 
uzależniony od braku lub stwierdzonych uste-
rek technicznych pojazdów.

Od ponad 3,5 roku obowiązuje ustawa o pu-
blicznym transporcie drogowym. Oczekiwania 
przewoźników drogowych oraz pasażerów na 
unormowanie i zwiększenie dostępności do 
usług przewozowych były bardzo duże. Ustawa 
określa, ze każdy samorząd tylko z własnej woli 
może zostać tzw. organizatorem komunikacji 
publicznej „o charakterze użyteczności publicz-
nej”, uchwalając plany transportowe na swoim 
terenie. Ustawa nie precyzuje jednak najważ-
niejszych kwestii dotyczących finansowania 
przewozów i nie daje przewoźnikowi prawa 
wyłączności na swojej linii, jak to jest w krajach 
UE. Nadmierna ilość przewoźników drogowych, 
których przepisami prawa nie można ograni-
czyć prowadzi do nieuczciwej konkurencji, któ-
ra niweluje zyski przedsiębiorców i prowadzi 
do likwidacji kursów, a nawet całej linii. Przed-
siębiorcy wycofujący się z linii nierentownych, 
zwiększają konkurencję na tych rentownych 
wprowadzając dodatkowe kursy, których liczba 
jest tak duża, że niemal wszyscy ponoszą straty. 
Konieczna jest zmiana uregulowań prawnych 
wydanych przez organy państwa, pozwalają-
cych samorządowi terytorialnemu zapewnić 
komunikacje publiczną swoim mieszkańcom 
i jest to wyzwanie na dziś i następną kadencję. 

Podobnie jak w każdym wydziale komuni-
kacji w Polsce, tak i w naszym obserwujemy 
wzmożony ruch, co odzwierciedlają zestawie-
nia statystyczne. 

Opracowanie: Wydział Komunikacji i Transportu

Rejestracja pojazdów

Stan na dzień 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.09.2014

Ilość zarejestrowanych pojazdów

Nowych zakupionych w kraju 641 551 448 391

Używanych zakupionych w kraju 3003 2897 2969 2462

Używanych sprowadzonych z zagranicy 1919 1848 1912 1655

Ilość wyrejestrowanych pojazdów-demontaż 782 1018 1248 966

Ilość zawiadomień o zbyciu pojazdu 704 702 704 782

Ilość zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 477 554 687 518

Prawa jazdy

Stan na dzień 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.09.2014

Ilość

Wydanych praw jazdy 2820 3058 2807 1809

Przywróceń po cofnięciu 24 13 29 24

Zwrot po zatrzymaniu 152 163 108 83

Transport drogowy

Stan na dzień 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014

Ilość

Licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego rzeczy, 
w tym wypisy

214

605

202

627

204

667

214

641

Licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób,
w tym wypisy

30

170

33

188

36

211

36

207

Zaświadczenia na potrzeby własne, 
w tym wypisy

157
327

130
281

166
298

127
255

Zezwolenie na wykonywanie regularnych 
przewozów drogowych osób,
w tym wypisy

60

212

53

225

63

241

58

271
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WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Do zadań pracowników należy organizo-
wanie narad, zebrań, sesji rady powiatu, zaopa-
trzenie w sprzęt i materiały biurowe, obsługa 
elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (EPUAP), dokonywanie ubezpieczeń 
mienia powiatu i prowadzenie likwidacji i rozli-
czeń szkód.

W ramach zarządzania budynkami starostwa 
prowadzone są: bieżące rozliczania kosztów 
utrzymania budynków,  okresowe przeglądy 
budynków i kotłowni, badania elektryczne, za-
wierane są umowy na dostawę niezbędnych 
mediów (energia elektryczna, woda, gaz, telefony, 
internet), opracowywane są propozycje opłat za 
wynajmowanie lokali, rozliczane są koszty najmu 
i utrzymania oraz sprawdzane są i rejestrowane 
wszystkie faktury wystawione na powiat. 

Większe bieżące remonty budynków będą-
cych w zarządzie wydziału, w oparciu o regu-

lamin zamówień publicznych, zlecone zostały 
firmom zewnętrznym, które wykonały:
 • przejście pomiędzy dwoma klatkami scho-

dowymi w budynku starostwa na ul. Kościel-
nej 5b,

 • modernizację instalacji elektrycznej i sieci 
komputerowej w pomieszczeniach zwol-
nionych przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, sali sesyjnej 
oraz w pomieszczeniach wydziału architek-
tury,

 • adaptację części garaży na archiwum zakła-
dowe, 

 • remont posadzek w pomieszczeniach sta-
rostwa,

 • wymianę rynien dachowych na budynku 
przy ul. Mickiewicza 19,

 • roboty instalacyjne wody ciepłej w kotłowni 
starostwa. 

Z powodu awarii już bardzo wadliwej sieci 
ciepłowniczej doprowadzającej ciepłą wodę 
i centralne ogrzewanie z kotłowni starostwa do 
budynków Zespołu Szkół im. W. Goetla, zlecono 
wspólnie z Wydziałem Inwestycji zaprojektowa-
nie w nowej technologii sieci ciepłowniczej. Wy-
łoniono wykonawcę, który aktualnie przystąpił 
do prac. Termin wykonania inwestycji o wartości 
350 000,00 złotych, ustalony został na koniec li-
stopada bieżącego roku.

Ponadto wydział prowadzi Biuro Rzeczy 
Znalezionych, magazyn oraz bieżącą ewiden-
cję. Ogłasza również na stronie internetowej 
i tablicach ogłoszeń wykaz znajdujących się 
w depozycie przedmiotów.

Pracownicy obsługi wykonują bieżące prace 
związane z utrzymaniem czystości w budyn-
kach, wokół budynków (parkingi, chodniki i  te-
reny zielone), drobne remonty w budynkach 
i na zewnątrz, obsługę wyjazdów służbowych, 
rozwożenie i roznoszenie korespondencji. Kie-
rowcy i gońcy dostarczają adresatom średnio 
w roku kalendarzowym 90 tys. listów i prze-
syłek. Rozwiązanie powyższe generuje duże 
oszczędności w porównaniu z wysyłaniem ko-
respondencji pocztą, co kosztowałoby szacun-
kowo 549 000,00 zł. 

Opracowanie: Wydział Organizacyjny

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W celu lepszego przygotowania służb in-
spekcji i straży powiatu do przeciwdziałania 
sytuacjom kryzysowym i likwidacji ich skutków 
oraz współdziałania w warunkach kryzysowych, 
przeprowadzono szereg ćwiczeń i treningów, 
z których do najważniejszych należy zaliczyć; 
ćwiczenie wojewódzkie „Radiacja 2011”, ćwi-
czenie powiatowe „Cichy atak”, ćwiczenie wo-
jewódzkie „Październik 2012”, ćwiczenie powia-
towe „Październik 2013”, ćwiczenie powiatowe 
„Beskidy 2014”, trening wojewódzki „Woda 

2014” oraz coroczne ćwiczenia formacji obrony 
cywilnej. W ramach działań profilaktycznych 
mających na celu podniesienie świadomości 
dzieci i młodzieży o możliwościach zetknięcia 
się z różnego rodzaju zagrożeniami, organi-
zowany jest corocznie konkurs plastyczny dla 
dzieci z klas podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu, jak również przy współudziale Ko-
mendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej 
wydawana jest książeczka dla dzieci klas I szkół 
podstawowych pt. „Bezpieczne Dziecko”, która 
ma przygotować dzieci na ewentualne zetknię-
cie się z różnego rodzaju zagrożeniami. 

Corocznie w ramach realizacji zadań zwią-
zanych z powszechnym obowiązkiem obrony 
kraju, wydział organizuje i przeprowadza na te-
renie powiatu kwalifikację wojskową.

Praca wydziału to nie tylko planowanie i ćwi-
czenia lecz również organizacja działań powia-
tu i zapewnienie przepływu informacji w przy-
padku realnych zdarzeń noszących znamiona 

sytuacji kryzysowych. W trakcie obecnej kaden-
cji podejmowano akcje związane z takimi zda-
rzeniami jak: wystąpienie gradobicia w sierpniu 
2011 roku,  alarm na poczcie w Zawoi związany 
z ujawnieniem niebezpiecznej przesyłki, wy-
buch gazu w budynku mieszkalnym w Skawicy 
w czerwcu 2012 roku, wystąpienie suszy hy-
drologicznej we wrześniu 2012 roku, wypadek 
awionetki pod Babią Górą w maju 2013 roku, 
halnego w grudniu 2013 roku, wystąpienie po-
wodzi w maju i sierpniu 2014 roku. 

Opracowanie: Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział zapewnia efektywną obsługę sekretariatów starosty i wicestarosty, pracę 
punktów informacyjnych i dzienników podawczych.  Zarządza  dwoma  budynkami  
starostwa  przy ul. Mickiewicza 19, Kościelnej 5B i budynkiem Powiatowego Urzę-
du Pracy przy ul. Mickiewicza 31.  Gospodaruje taborem samochodowym w liczbie 
pięciu samochodów osobowych i organizuje pracę pracownikom obsługi.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się zadaniami zwią-
zanymi z zaistniałymi lub potencjalnymi zagrożeniami występującymi na tere-
nie powiatu, zagadnieniami dotyczącymi obronności kraju oraz obrony cywilnej. 
W ramach tych zadań w mijającej kadencji opracowano m.in.  „Plan zarządzania 
kryzysowego” dla powiatu suskiego, „Powiatowy plan operacyjny ochrony przed 
powodzią”, zwiększono zasoby powiatowego magazynu przeciwpowodziowego 
między innymi przez zakup dodatkowych worków na piasek, łopat, dodatkowego 
osuszacza oraz agregatu prądotwórczego. 
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GOSPODARKA FINANSOWA

Należy podkreślić, iż wydział koordynuje 
i sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją 
budżetu oraz legalnością dokumentów doty-
czących jego wykonywania. Dokonuje rów-
nież planowania i rozliczania, we współpracy 
z innymi wydziałami, wszystkich inwestycji. 
Na szczególną uwagę w latach 2010–2014 za-
sługują zwłaszcza inwestycje drogowe, które 
w obecnej kadencji były priorytetem zarządu 
i rady powiatu. Nie możemy również pominąć 
tutaj dużej inwestycji związanej z zabudową 
instalacji solarnych dla mieszkańców powiatu, 
która dzięki merytorycznej obsłudze i właściwe-

mu nadzorowi zarządu powiatu służy lokalnej 
społeczności.

Praca wydziału koncentruje się też na przy-
gotowywaniu uchwał związanych z budżetem 
i jego zmianami. Ważną rolę odgrywają dokony-
wane w wydziale kontrasygnaty dokumentów, na 
podstawie których powiat zaciąga zobowiązania 
stanowiące podstawę do wydatkowania środków 
finansowych oraz innych świadczeń majątko-
wych. Czynności te stanowią potwierdzenie, iż na 
dany wydatek z budżetu istnieje zabezpieczenie 
środków w planie finansowym, który stanowi 
podstawę gospodarki finansowej powiatu. 

Wydział prowadzi także rachunkowość, która 
obejmuje ewidencję księgową wszystkich zda-
rzeń gospodarczych dotyczących gospodarki 
finansowej, a także obsługę księgową w zakresie 
rzeczowo-osobowym starostwa i podporządko-
wanych komórek organizacyjnych. 

Wydział prowadzi również szeroko rozu-
mianą sprawozdawczość, sporządzając wyma-
gane przepisami sprawozdania miesięczne, 
kwartalne i roczne w zakresie obowiązującym 
jednostki budżetowe. Ponadto rozliczane są 
projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej m.in. „Modernizacja Kształcenia Za-
wodowego w Małopolsce” oraz ze Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpracy – „Program 
zwiększania wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii i poprawy jakości powietrza w ob-
rębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”. 

Praca wydziału jest trudna i odpowiedzial-
na, bowiem koncentruje się na dysponowaniu 
środkami publicznymi, które z roku na rok są 
coraz mniejsze, a potrzeby i oczekiwania coraz 
większe.

Opracowanie: Wydział Finansowy

Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej stanowi ważne 
ogniwo inwestycji i gospodarki finansowej powiatu. Z licznych działań wykonywa-
nych przez wydział do najważniejszych możemy zaliczyć opracowywanie i realiza-
cję pod nadzorem zarządu powiatu budżetu, w którym znajduje się zestawienie 
wszystkich wydatków jakie ponosi powiat w danym roku budżetowym oraz uzy-
skanych w tym okresie dochodów.

Powiat m.in. sprawuje mecenat nad dzia-
łalnością kulturalną polegający na wspieraniu 
i promocji twórczości, edukacji i oświaty kultu-
ralnej oraz różnorakich inicjatyw w tej dziedzi-
nie. Szczególny nacisk w pracach wydziału po-
łożony został na wszelkie aktywności związane 
z kultywowaniem tradycji i folklorem. Dziedzic-
two kulturowe, jego ochrona i przekazywanie 
go kolejnym pokoleniom traktowane jest przez 
nas jako podstawowy warunek zachowania 
własnej tożsamości. Wspólna polityka kultural-
na prowadzona w tym zakresie przez powiat 
i gminy oraz dobra współpraca z działającymi 
na Podbabiogórzu zespołami i stowarzysze-
niami zaowocowała wieloma sukcesami od-
niesionymi przez reprezentantów powiatu na 
najważniejszych ogólnopolskich folklorystycz-
nych festiwalach, konkursach i przeglądach. Ta-
kie zespoły, i ich członkowie, jak m.in.: „Zbyrcok” 
i „Zbyrcocek” z Juszczyna, Kapela „Mała Ziemia 
Suska” z Suchej Beskidzkiej, „Juzyna” z Zawoi czy 
„Babiogórzanie – Polana Makowska z Makowa 
Podhalańskiego” zajmowały w latach 2011-2014 
najwyższe miejsca w: Przeglądach Zespołów 
Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, 
Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe 
Kolędowanie” w Podegrodziu, Festiwalach Folk-
loru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie 
Tatrzańskiej, „Góralskim Karnawale” w Bukowinie 
Tatrzańskiej, Ogólnopolskim Konkursie Kolęd 
i  Pastorałek, Konkursie Kapel Śpiewaków i Druż-

bów Weselnych - „Druzbacka”, Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu. Znaczące osiągnięcia 
mają na swoim koncie również inne zespoły 
artystyczne działające w powiecie suskim. Wy-
mienić tu można zawłaszcza chór „Bel Canto” 
działający przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja 
w Jordanowie (m.in. główna nagroda na Ogól-
nopolskim Konkursie Chórów a’Cappella Dzieci 
i Młodzieży w Bydgoszczy).

W uznaniu osiągnięć oraz dorobku twór-
ców, zespołów, działaczy i animatorów co-
rocznie przyznawana i uroczyście wręczana 
jest Nagroda Starosty Suskiego w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania kul-
tury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W la-
tach 2011-2014 laureatami tej nagrody zostali: 
Marcin Pokusa, Kazimierz Surzyn (2011), Emilia 
Leśniak, Ludwika i Władysław Klimasarowie, 
Barbara Woźniak (2012), Wanda Bucka, Elżbieta 
Trzop, Kapela „Mała Ziemia Suska”(2013), Adam 
Kawończyk, Wiesław Ryszawy, Stowarzyszenie 
„Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”(2014). 
Uroczyście przyznawany jest także honorowy 
tytuł Mecenas Kultury Powiatu Suskiego. Otrzy-
mali go w ww. okresie, wraz z pamiątkową sta-
tuetką wręczaną przez starostę: Lokalna Grupa 
Działania „Podbabiogórze”, Babiogórski Park 
Narodowy i ks. Stefan Stypuła proboszcz parafii 
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Łętowni.

Powiat, mając na uwadze m.in. ochronę 
dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza i pro-

mocję amatorskiego ruchu artystycznego, włą-
czał się w organizację lub też udzielał pomocy 
finansowej na przedsięwzięcia kulturalne mają-
ce charakter powiatowy lub ponadpowiatowy, 
wspomagał również naszych twórców ludo-
wych. Corocznie we współpracy z poszczegól-
nymi gminami i instytucjami kultury przygoto-
wywany jest kalendarz imprez w powiecie. Do 
najważniejszych, cyklicznych imprez o charak-
terze powiatowym zaliczyć można: Powiatowy 
Przegląd Zespołów Kolędniczych „Babiogórskie 
Podłazy”, konkurs „Babiogórska Szopka Regio-
nalna”, Powiatowe Dożynki, Powiatowy Konkurs 
Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów 
Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”, Powia-
towe Obchody Rocznicowe Wybuchu II Wojny 
Światowej, Powiatowy Konkurs Potraw Regio-
nalnych „Złota Warzecha”, Powiatowy Konkurs 
Potraw i Palm Wielkanocnych, trzy powiatowe 
konkursy recytatorskie dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podsta-
wowych, Festiwal Form Muzycznych i Tanecz-
nych, Powiatowy Przegląd Orkiestr OSP.

Starostwo włącza się również w realizację 
wydarzeń kulturalnych odbywająceych się 
poza terenem naszego powiatu. Najlepszym 
tego przykładem może być, bardzo dobrze 
przyjęty i oceniony, „Dzień Powiatu Suskiego 

KULTURA
Ważne miejsce w pracach suskiego starostwa zajmują sprawy związane z szero-
ko rozumianą kulturą i dziedzictwem kulturowym regionu. Zagadnienia te leżą 
w kompetencji Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji. 
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- Podbabiogórza” zorganizowany 24.08.2013 r. 
na krakowskim rynku. Podczas „Dnia Powiatu”, 
odbywającego się w ramach 37. Międzynaro-
dowych Targów Sztuki Ludowej, zaprezento-
wały się nasze zespoły regionalne i kapele. Na 
stoiskach rękodzieło prezentowali twórcy ludo-
wi, o regionalne jadło zadbało Koło Gospodyń 
z Białki i „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”. 
Na stoiskach informacyjnych, obsługiwanych 
przez pracowników Starostwa Powiatowego 
w Suchej Beskidzkiej i Babiogórskiego Par-
ku Narodowego, można było zaopatrzyć się 
w promocyjne wydawnictwa o naszym regio-
nie. Przygotowana przez wydział prezentacja 
rozpoczęła się barwnym korowodem wokół 
Rynku Głównego, w którym uczestniczyło po-
nad 200 osób z powiatu, w tym dzieci, młodzież 
i dorośli, wszyscy w regionalnych strojach. Gło-
śny korowód z muzyką, śpiewem i tańcem był 
z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem 
obserwowany przez rzesze turystów i miesz-
kańców grodu Kraka. Oficjalnego otwarcia 
„Dnia Powiatu” dokonali wspólnie starosta 
Tadeusz Gancarz i dyrektor Biura Międzynaro-
dowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie Jó-
zef Spiszak. W otwarciu uczestniczyli również: 
wicestarosta suski Jan Woźny, burmistrz Jor-
danowa Zbigniew Kolecki, burmistrz Makowa 
Podhalańskiego Paweł Sala i wójt Zawoi Tade-
usz Chowaniak. Podczas otwarcia wszyscy nasi 
samorządowcy, obecni na scenie, zapraszali do 
odwiedzenia powiatu suskiego i poszczegól-
nych jego gmin oraz reklamowali największe 
imprezy odbywające się pod Babią Górą. 

W latach 2011-2014 powiat dofinansował 
kwotą 430 000,00 zł działalność Biblioteki Su-
skiej im. dr M. Żmigrodzkiego. Ta samorządowa 
instytucja kultury pełni na mocy porozumienia 

z miastem funkcję biblioteki powiatowej i wy-
konuje statutowe zadania w tym zakresie spra-
wując m.in. nadzór merytoryczny nad placów-
kami bibliotecznymi działającymi na terenie 
powiatu. Biblioteka, współpracując ze staro-
stwem, organizuje corocznie kilka konkursów 
o zasięgu powiatowym. Są to m.in.: Powiatowy 
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej 
„W cieniu jodeł i świerków”, konkurs fotograficz-
ny „Zabytki znane i nieznane” oraz Powiatowy 
Konkurs Literacki „Podbabiogórskie opowieści”. 
Biblioteka Suska odnotowała kilka znaczących 
sukcesów, m.in. w 2014 zajęła I miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Jak to działa?”.

Powiat Suski wspomaga też działalność 
Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludo-
wej, będącego jednostką organizacyjną Urzędu 
Gminy Bystra-Sidzina. Rada Powiatu Suskiego, 
w czasie trwania obecnej kadencji, przeznaczy-
ła na ten cel dla Gminy Bystra-Sidzina w formie 
dotacji celowej kwotę 26 000,00 zł.

Powiat wspiera organizacje pozarządowe 
działające w obszarze kultury i ogłasza corocz-
nie otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z tego zakresu. W opisywanym 
okresie dofinansowanie z puli środków prze-
znaczonych na ten cel w budżecie otrzymało 
13 projektów. 

Na działania z zakresu kultury wydział po-
zyskuje również środki zewnętrzne. W latach 
2011-2014 na projekty realizowane przez po-
wiat udało się zdobyć środki m.in. z Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007–2013, z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 i z Narodowego Centrum Kultury. 
Największym i najważniejszym projektem, któ-
ry w opisywanym okresie, w ramach swoich 

działań, prowadził wydział był projekt „Pakiet 
Babiogórski – blok działań wspierających po-
pularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowe-
go Podbabiogórza”, którego całkowita wartość 
wyniosła ponad 50.000 EUR z czego 85% po-
chodziło ze środków Unii Europejskiej a 10% 
z budżetu państwa za pośrednictwem Eurore-
gionu Beskidy. W ramach tego projektu opraco-
wany i wydany został, liczący 160 stron, bogato 
ilustrowany, album „Dziedzictwo kulturowe 
Podbabiogórza. Tradycje i folklor”. Zrealizowa-
ny i wydany na DVD został film zatytułowany 
„Folklor i tradycje Podbabiogórza”. Film trwa 
75 minut i przybliża widzowi zagadnienia zwią-
zane z historią osadnictwa, etnografią, sztuką 
ludową, tradycyjnymi obrzędami i folklorem 
podbabiogórskich miejscowości. Obie te publi-
kacje trafiły m.in. do wszystkich szkół, bibliotek 
i ośrodków kultury na terenie powiatu suskiego 
i powinny stać się ważną pomocą dydaktyczną 
przy zajęciach poświęconych tożsamości kultu-
rowej i regionalizmowi. Warto dodać, że w ra-
mach ww. projektu zorganizowanych zostało 
również: osiem koncertów – prezentacji folklo-
ru podczas imprez, odbywających się po obu 
stronach Babiej Góry, dwie konferencje z cyklu 
„Dziedzictwo Kulturowe Podbabiogórza” i cykl 
spotkań - warsztatów szkoleniowych, połączo-
nych z wyjazdami studyjnymi (dwa odbyły się 
w Polsce, a dwa na Słowacji), w których udział 
brali przedstawiciele instytucji kultury, stowa-
rzyszeń i zespołów regionalnych.

W bieżącym roku, w ramach innego projek-
tu, opracowany i wydany został album „Dzie-
dzictwo kulturowe Podbabiogórza. Zabytki”. 
Publikacja ta trafiła już m.in. do wszystkich 
ośrodków kultury i bibliotek gminnych, a obec-
nie dostarczana jest do bibliotek szkolnych.

Dziedzictwo kulturowe
Podbabiogórza.
Tradycje i folklor

D
ziedzictw

o kulturow
e Podbabiogórza. Tradycje i folklor

Cultural Heritage of Podbabiogórze. Traditions and Folklore
Kultúrne dedičstvo Podbabiogórza. Tradície a folklór

ISBN 978-83-914902-6-6

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Dziedzictwo kulturowe
Podbabiogórza.
Zabytki

D
ziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Zabytki

Cultural Heritage of Podbabiogórze. Monumental architecture
Kultúrne dedičstvo Podbabiogórza. Pamiatky

ISBN 978-83-914902-8-0

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Projekt współ� nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Pod nazwą Podbabiogórze - Powiat Suski 
prowadzona jest głównie promocja zewnętrzna 
naszego obszaru. Wśród różnorodnych działań 
podejmowanych w tym zakresie do najważniej-
szych zaliczyć możemy udział naszego powiatu 
w największych targach turystycznych w Polsce. 
W okresie 2011-2014 stoisko promocyjne Podba-
biogórza corocznie organizowane było na: Tar-
gach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour 
Salon” w Poznaniu, Targach „Regiony Turystyczne 
– Na Styku Kultur” w Łodzi, Międzynarodowych 
Targach Turystyki „GLOB” w Katowicach oraz Tar-

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA
Ostatnie lata dowiodły, że celowe okazały się prowadzone od dłuższego czasu 
z inicjatywy wydziału działania związane z tworzeniem regionalnej marki – Pod-
babiogórze. Wprowadzenie w obieg tej nazwy oraz jej konsekwentna promocja 
pozwalają zarówno na efektywniejsze działania zewnętrzne jak i na skuteczną 
budowę więzi lokalnych, umożliwiają i ułatwiają identyfikację z regionem wszyst-
kim mieszkańcom powiatu. 
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Dziedzictwo kulturowe
Podbabiogórza.
Zabytki

D
ziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Zabytki

Cultural Heritage of Podbabiogórze. Monumental architecture
Kultúrne dedičstvo Podbabiogórza. Pamiatky

ISBN 978-83-914902-8-0

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Projekt współ� nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

gach Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie. 
Na targowych stoiskach powiatu prezentowana 
była oferta turystyczna naszego regionu, głów-
nie foldery, informatory, broszury i inne mate-
riały promocyjne opisujące bazę noclegową, 
atrakcje turystyczne, zabytki, szlaki piesze, rowe-
rowe i konne, ośrodki narciarskie itp. Materiały 
te przygotowywane były zarówno przez samo 
starostwo jak i podmioty działające w branży 
turystycznej oraz partnerów: gminy z powiatu 
suskiego (partycypujące również w kosztach 
organizacyjnych), a także działające na naszym 
terenie organizacje i instytucje, jak np. Lokalna 
Grupa Działania „Podbabiogórze”, Babiogórski 
Park Narodowy, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii 
w Suchej Beskidzkiej i Małopolskie Stowarzysze-
nie Promocji Agroturystyki „Podbabiogórze”. 

W latach 2011-2014 powiat zrealizował 
3 duże projekty promocyjne, na które wydział 
pozyskał znaczące środki z programów unijnych.

Pierwszy z nich to projekt „Sieć podbabio-
górskich infokiosków it”. Głównym celem po-
wstania sieci było umożliwienie całodobowego 
dostępu do informacji, przydatnych zwłaszcza 
dla turystów przejeżdżających przez ten teren, 
jak i odwiedzających miejscowości położone 
pod Babią Górą. 10 pracujących w sieci infokio-
sków zapewnia szeroki dostęp m.in. do informa-
cji o regionie, jego walorach, atrakcjach, zabyt-
kach, szlakach turystycznych, bazie noclegowej 
i gastronomicznej, kalendarzu imprez, infra-
strukturze sportowo-rekreacyjnej, komunikacji, 
adresach i godzinach otwarcia placówek i insty-
tucji itp. Umożliwia też dostęp do map, zdjęć, 
panoram i wybranych stron internetowych. 
Wszystkie te informacje przygotowane zostały 
w 3 wersjach językowych. Wynikiem realizacji 
projektu jest też stworzony i działający w sieci 
turystyczny portal informacyjny o powiecie su-
skim, który dostępny jest również w internecie 
pod adresem: www.visit.powiatsuski.pl

Drugim jest projekt „Promocja Podbabiogó-
rza”, którego podstawowym założeniem była 
budowa turystycznego wizerunku i rozpoznawal-
ności Podbabiogórza wśród touroperatorów, biur 
podróży i turystów indywidualnych. W ramach 
projektu przeprowadzone zostały m.in akcje pro-
mocyjne na 3 dużych krajowych imprezach tar-
gowych odbywających się w: Łodzi, Katowicach 
i Warszawie. Opracowano i wydano publikacje 

informacyjne. Pierwsza z nich to liczący 32 stro-
ny folder „Turystyczne atrakcje Podbabiogórza” 
(3 wersje językowe, łączny nakład 5.000 egzem-
plarzy). Druga publikacja to folderek – ulotka „Za-
praszamy na Podbabiogórze”. W obu pozycjach 
opisujących walory i atrakcje naszego regionu za-
mieszczone zostały m.in. informacje o przyrodzie, 
zabytkach, możliwościach aktywnego wypo-
czynku, folklorze i tradycjach, mapy oraz zdjęcia 
ukazujące piękno i niezwykłość Podbabiogórza. 
Ukazały się też dwie znaczące pozycje - album 
„Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Zabytki” 
i film na DVD „Poznaj Podbabiogórze”. Wszystkie 
wymienione publikacje pomocne okazały się też 
przy działaniach promocyjnych nie związanych 
bezpośrednio z targami turystycznymi. Część na-
kładów przekazana została m.in. do punktów in-
formacji turystycznej w regionie, a anglojęzyczne 
wersje trafiły też do Polskich Ośrodków Informacji 
Turystycznej poza granicami kraju. 

Oba te projekty współfinansowane były 
w 85% przez Unię Europejską z EFRR w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpo-
spolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 
oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednic-
twem Euroregionu Beskidy. Finansowy wkład 
własny powiatu wynosił po 5% ogólnej wartości.

Opracowanie i wydanie materiałów promu-
jących Podbabiogórze było też zadaniem zre-
alizowanym przez wydział w ramach projektu 
dofinansowanego z unijnego programu PROW 
na lata 2007-2013.

W wysokich nakładach ukazały się: opracowa-
na w j. polskim i angielskim mapa turystyczna po-
wiatu suskiego oraz seria pięciu folderków-ulotek 
promocyjnych o Podbabiogórzu: „Baza noclego-
wa”, „Turystyka i rekreacja”, „Przyroda”, „Tradycje i folk-
lor”, „Zabytki”, zawierające skondensowane infor-

macje na temat poszczególnych zagadnień i opa-
trzone odpowiednimi mapkami. W ramach tego 
projektu stworzona również została multimedial-
na prezentacja powiatu suskiego, w skład której 
weszło m.in. ponad 100 panoram najciekawszych 
miejsc i obiektów na Podbabiogórzu. Prezenta-
cja ta dostępna jest w internecie pod adresem:  
http://powiatsuski.wkraj.pl. Można na nią wejść 
również poprzez turystyczny portal powiatu 
działający pod adresem: www.visit.powiatsuski.pl 
(w zakładce panoramy) oraz w sieci podbabio-
górskich infokiosków.

Od lipca br. ten wirtualny spacer po powiecie 
w wersji mobilnej można oglądać na urządze-
niach Apple iPad/iPhone/iPod Touch oraz na 
większości urządzeń z systemem Android. Do 
uruchomienia nie jest potrzebna żadna dodat-
kowa aplikacja zewnętrzna, a wersja ta połączo-
na jest z Street View Google. Wersja mobilna jest 
cały czas unowocześniania (obecnie trwają pra-
ce nad wykrywaniem użytkownika telefonu po-
przez lokalizacje GPS i pomoc w odnalezieniu in-
teresującego go miejsca (wirtualnej panoramy).

Realizacja większości unijnych projektów 
prowadzonych przez Wydział Kultury, Kultury Fi-
zycznej, Turystyki i Promocji możliwa była dzięki 
bardzo dobrej współpracy z partnerami słowac-
kimi, szczególnie ze związkiem gmin Zdruzenie 
Babia Hora oraz z Oravską Polhorą. 

W okresie 2011-2014 kontynuowana była 
też współpraca na szczeblu powiat suski  wo-
jewództwo Jász-Nagykun-Szolnok, a poszcze-
gólne gminy z naszego powiatu rozwijały part-
nerskie kontakty z węgierskimi gminami z tego 
właśnie województwa.

W ramach współpracy z departamentem 
Pas-de-Calais, każdego roku po dwóch uczniów 
ze szkół średnich naszego powiatu brało udział 

w zajęciach Uniwersytetu Letniego 
w Boulogne-sur-Mer. Zapraszająca stro-
na francuska pokrywała wszystkie koszty 
związane z przelotem, zajęciami i poby-
tem uczniów na miejscu.

Rozwijała się również współpraca 
z powiatem Südwestpfalz. Partnerstwo 
ze stroną niemiecką ukierunkowane jest 
głównie na współpracę w dziedzinie 
edukacji i wymiany młodzieży, a wspól-
ne projekty przygotowywane i realizo-
wane są przez ZS im. W. Goetla w Suchej 
Beskidzkiej i szkołę z Rodalben. Przy 
pośrednictwie i pomocy powiatu part-
nerskie kontakty nawiązali też ostatnio 
ze sobą przedstawiciele służb pożarni-
czych z obu regionów.   

Opracowanie: Wydział Kultury,  
Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji
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Obszary chronione 
1  Babiogórski Park Narodowy
2  „Rezerwat na Policy 

im. prof. Z. Klemensiewicza” 
3  Rezerwat „Na Policy”
4  Park Krajobrazowy Beskidu Małego  

Wybrane pomniki przyrody
1  Dęby w Sidzinie
2  Wiąz Sobieskiego
3  Dęby i lipy w Księżym Potoku 
4  Świerk „Siłosław”
5  Kozie Skały 

Inne osobliwości przyrody
1  Wodospad na Mosornym Potoku 
2  Wodospad na Upornym Potoku
1  Jaskinia Oblica 

obszary chronione,
pomniki i osobliwosci przyrody
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Turystyka
i rekreacja

OŚRODKI JAZDY KONNEJ:

Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii „Bór” 
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
tel.: 18 287 38 32 
www.toporzysko.pl, e-mail: biuro@toporzysko.pl

Ośrodek Jazdy Konnej „Dyzma”
34-222 Zawoja 151
tel. 33 877 34 04, 502 705 967
www.zawojska.republika.pl
/zmienna.kon.html, e-mail: piergies@op.pl

ZPHU Stajnia „U Wujka”
Grzechynia 6, 34-220 Maków Podhalański
tel.: 33 877 15 28

Jazda konna „Makowska Góra”
os. Jurki, 34-220 Maków Podhalański
tel.: 662 184 608, 604 082 209
www.makowskagora.pl,
e-mail: jazdakonna@makowskagora.pl  

Agroturystyka konna „Tarnawska Góra”
Tarnawa Dolna 335, 34-210 Zembrzyce
tel.: 505 436 805, e-mail: michalg02@wp.pl

Stajnia Kas-Mar
Kurów 107, 34-233 Hucisko
tel. 33 877 46 21, 781 908 725 
maciejkw.webd.pl/kasmar/,  e-mail: kas-mar@o2 

OŚRODKI NARCIARSKIE 

Ośrodek Turystyczno-Narciarski, kolej linowa 
krzesełkowa PKL S.A. „Mosorny Groń” 
Zawoja Policzne, tel. 33 872 64 29,
http://www.pkl.pl/mosorny/Kolej_linowa_Mosorny_Gron 
e-mail: mosorny.gron@pkl.pl
(trasa narciarska: długość 1420 m, różnica poz. 336 m, sze-
rokość trasy 50-100 m, zdolność przewozowa 2400 osób na 
godz., krzesełka czteroosobowe, trasa oświetlona, sztucznie 
zaśnieżana, hotel, restauracja, bezpłatny parking).

Zespół Wyciągów „Baca” 
Zawoja Czatoża, tel. 692 335 200 
(wyciągi orczykowe: „Baca” – dł. 400 m,
„Bartek” – dł. 150 m, „Kajtek” – dł. 170 m
– wszystkie oświetlone i sztucznie naśnieżane)

Zespół Wyciągów „Wojtek”
Zawoja Czatoża, tel. 33 877 58 80, 33 877 50 35 
(wyciągi narciarskie orczykowe, dwa duże wyciągi: o dł. 410 
m i jeden mały: 150 m. Trasy sztucznie naśnieżane, utrzymy-
wane ratrakiem, trasa dla początkujących i zaawansowanych, 
snowpark, bar, szkoła narciarsko – snowboardowa, parking)

Wyciąg „Kolisty Groń”
Zawoja Widły, tel. 33 877 51 26, 33 877 60 66
www.kolistygron.pl,  e-mail: bury@zawoja.info
(wyciąg orczykowy dwuosobowy)

KRYTA PŁYWALNIA
ul. Zielona 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 55 30, www.basen-sucha.pl
e-mail: basen@powiatsuski.pl

Bursztynowy Szlak Rowerowy 

Główny Karpacki Szlak Rowerowy

Szlaki turystyczne
czerwony
niebieski
żółty
zielony
czarny

Ośrodki jazdy konnej

Ośrodki narciarskie

szlaki turystyczne
piesze, rowerowe, konne
osrodki narciarskieEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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POWIAT SUSKI
Podbabiogórze

architektura
drewniana i murowana

www.powiatsuski.pl

Dawna zabudowa murowana spotykana jest dziś przede wszyst-
kim w podbabiogórskich miastach – Jordanowie, Makowie 

Podhalańskim i Suchej Beskidzkiej. Szczególnie interesujące jej przy-
kłady to trzy jordanowskie budynki wzniesione według projektu zna-
nego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Wszystkie murowane z czer-
wonej cegły, z neogotyckimi i neoromańskimi detalami. Są to: na-
rożny budynek z basztą (przełom XIX/XX w.), ratusz miejski (1911) 
i kościół parafi alny Przenajświętszej Trójcy (1912) 4  – sanktuarium 
maryjne z cieszącym się kultem obrazem Matki Bożej Trudnego Za-
wierzenia – Pani Jordanowskiej. Sanktuarium maryjnym jest też ko-
ściół pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim 5 , któ-
ry obecny swój wygląd uzyskał po przebudowie dokonanej w latach 
1828-1833. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się XVI -wieczny, 
łaskami słynący obraz Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin. 

Na Podbabiogórzu wiele jest również interesujących obiektów 
małej architektury sakralnej. Jednym z najciekawszych jej 

przykładów jest, wystawiona w 1. poł. XIX w., kaplica pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela, zwana też „kapliczką zbójnicką”, w Za-
woi Policznem 6 , z charakterystycznym, krytym gontem dachem 
i wieńczącą go cebulastą kopułą z latarnią.

„Kapliczka zbójnicka” w Zawoi Stary kościół w Suchej Beskidzkiej Zamek w Suchej Beskidzkiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Europa Inwestująca w obszary wiejskie. 

Ulotka współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ulotka opracowana i wydana jest przez Powiat Suski.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowanie: 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji

Tekst: Janusz Kociołek

Zdjęcia: Janusz Kociołek

Zabytki architektury drewnianej 
1  Kościół w Lachowicach
2  Kościół w Łętowni 
3  Kościół w Zawoi
4  Karczma „Rzym”

w Suchej Beskidzkiej
5  Skansen w Sidzinie

– Muzeum Kultury Ludowej
6  Skansen im. Józefa Żaka w Zawoi 

Zabytki architektury murowanej
1  Zespół zamkowo-parkowy

w Suchej Beskidzkiej
2  Zespół kościelno-klasztorny

w Suchej Beskidzkiej
3  Dwór w Wysokiej 
4  Neogotycka zabudowa

w Jordanowie
5  Kościół w Makowie Podhalańskim
6  „Kapliczka zbójnicka”w Zawoi
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Zabytki

Kościół w Makowie Podhalańskim Ratusz miejski w Jordanowie
nazwa obiektu / imię i nazwisko ilość miejsc adres telefon nazwa obiektu / imię i nazwisko ilość miejsc adres telefon nazwa obiektu / imię i nazwisko ilość miejsc adres telefon

BUDZÓW
„Greg” – pokoje gościnne
www.bankietygreg.pl

40 Budzów 503 tel. 608 651 815

Restauracja „Magnolia” – Małgorzata Sałapat
magnolia-bankiety.com.pl

18 Budzów 661 tel. 796 889 669

Gospodarstwa agroturystyczne:

Krzysztof Guzik 12 Jachówka 35 tel. 608 403 874

Teresa Leśko-Talaga 10 Budzów 110 tel. 33 874 00 17 

Helena i Marcin Ręćkowscy   8 Budzów 220 tel. 600 968 331

Anna Tyrc   8 Zachełmna 50 tel. 601 476 126

BYSTRA-SIDZINA
Dom Rekolekcyjny Maksymilianum
www.maksym.webd.pl

100 Bystra tel. 18 268 10 37

Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 
www.dwd2sidzina.pl   

65 Sidzina 602 tel. 18 267 31 90

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Rozalia” (sezon.) 80 Bystra 363 tel. 18 268 10 03

Schronisko PTTK na Hali Krupowej
www.krupowa.pttk.pl

38 Sidzina-Hala Krupowa tel. 18 447 50 05

Gospodarstwa agroturystyczne:

Władysława Basiura 6 Bystra 519 tel. 18 268 15 39

Stanisław Traczyk 11 Bystra 192 tel. 18 268 10 21

Maria Trzop 14 Sidzina 81 tel. 880 541 693 

Kwatery prywatne:

Genowefa Nacher  (sezonowo) 28 Bystra 300 tel. 18 268 11 71

Piotr  Pytel (sezonowo) 11 Bystra 416 tel. 18 268 12 65

JORDANÓW (gmina)
Klub Jazdy Konnej „Bór”
www.toporzysko.pl

45 Toporzysko-Folwark 454 tel. 18 287 38 32

Dom Pomocy Społecznej – domki campingowe 36 Łętownia-Folwark 353 tel. 18 277 30 10

Gospodarstwa agroturystyczne 

Halina Grubarek 17 Łętownia 204 tel. 18 277 30 24

Urszula Majchrzak
www.toporzysko.webpark.pl

8 Toporzysko 200 tel. 18 287 37 23

Wojciech Mizera 16 Naprawa 315 tel. 18 267 24 71

Fundacja „Lutnia Staropolska” – Antoni Pilch
www.lutnia.pl

30 Wysoka-Dwór tel. 18 267 29 32

Helena Rapacz 12 Osielec 126 tel. 18 277 39 11

Maria Wójcik 20 Osielec 572 tel. 18 277 36 13

JORDANÓW (miasto)
„Przystań U Lipy”
www.ulipy.com.pl

8 Jordanów, ul. 3 Maja 47 tel. 18 267 43 95

Dom letniskowy
http://e-turysta.pl/domek-letniskowy-
jordanow-101118.html

8 Jordanów, os. Zagrody 197 tel. 501 211 527

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Strumyk”
www.strumyk-wczasy.com.pl

84 Jordanów, ul. Piłsudskiego 112 tel. 18 267 57 36

Schronisko Młodzieżowe 
– ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego
www.schronisko.edu.pl

60 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131 tel. 18 267 56 58

Kwatery prywatne:

Stanisława Kalińska-Pernal 13 Jordanów, ul. 3-go Maja 4 tel. 18 267 57 02 

Urszula Mentel 40 Jordanów, ul. Zakopiańska 138 tel.  18 267 41 14

MAKÓW PODHALAŃSKI
Motel „ZADOIL”
www.zadoil.pl

28 Białka 552 tel. 33 877 01 39 

Ośrodek Sportowo-Noclegowy „Halniak” 69 Maków P. ul. Sportowa 2 tel. 33 877 17 01 

Ośrodek Sportowo-Noclegowy „Naroże”
www.naroze.com.pl

30 Juszczyn tel. 33 877 18 97

Willa „Świt” – Kazimierz Niedźwiedź
willaswit.spanie.pl

11 Maków P. ul. Żeromskiego 28 tel. 33 877 15 25

Ośrodek Usług Turyst.-Wypocz. „Jazy”
www.jazy.pl

48 + pole 
namiot.

Maków P. ul. Jazy 6 tel. 33 877 16 05 

Gospodarstwa agroturystyczne 

„Simonka” – Urszula Toczek
www.domeksimonka.pl

6 Grzechynia 446 tel. 33 872 88 46

STRYSZAWA
Ośrodek Konferencyjno-Wypocz. „Beskidzki Raj”
www.beskidzkiraj.pl

80 Stryszawa 667 tel. 33 486 50 00

Ośrodek „Górski Relaks”
gorskirelaks.pl

35-40 Stryszawa 175c tel. 507 021 601

Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny „Groń”
www.gron.edu.pl

32 Stryszawa 735b tel. 33 874 79 70

„Jasmin Complex Resort&Spa”
www.jasmincomplex.pl

17 Kuków 123c tel. 33 874 83 15

Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek 25 Stryszawa 576 tel. 33 874 70 22 

Schronisko PTTK „Leskowiec”
www.leskowiec.pttk.pl

32 Krzeszów tel. 33 872 16 94

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pod 
Jałowcem”
www.ssmstryszawa.pl

50    Stryszawa 496 b tel. 33 874 71 87

Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem”
www.adamy.ou.pttk.pl

40 Lachowice- Adamy 263 tel. 32 727 02 43

Gospodarstwa agroturystyczne:

Stanisława i Franciszek Banasiowie --- Lachowice 271 tel.  ----

„Góralska chata pod Jałowcem”
– Małgorzata Front
www.chatapodjalowcem.eu

  20          Stryszawa 553a tel.  502 438 578

Tadeusz Fryc   7 Krzeszów 214 tel.  ----

Jan Gach   6 Kurów 184 tel.  ----

„Zacisze” – Marek Gach   5 Kurów 74 tel.  ----

„Leśny Zakątek” – Katarzyna Gancarz 14 Stryszawa 567a tel. 33 874 72 13

Władysława Guzik 10 Lachowice 58a tel. 33 874 80 57

Teresa Janik
www.janikowie.join.pl

10 Stryszawa 499 tel. 33 874 74 70

Stefan Kadela   8 Krzeszów 76 tel.  608 665 189 

 „Nad Potokiem” – Stanisława Kaliczak
www.nadpotokiem.wczasywpolsce.pl

12 Stryszawa 381 tel. 33 874 72 95

Zygmunt Kąkol
www.nawczasy.pl/stryszawa

20 Stryszawa 533 tel.  606 516 165 

Domek letniskowy„Rączy Jeleń”
– Mariusz Kubasiak
www.domekraczyjelen.pl

  7 Lachowice 351 tel.  606 245 984 

Czesława i Marian Lalik 15 Stryszawa 189a tel. 33 874 24 80

Kazimiera Lenart   9 Stryszawa 429a tel.  508 955 818

„Dom agroturystyczny” – Andrzej Miklusiak 16 Stryszawa 31 tel.  33 874 71 95

„Domek pod Jałowcem” – Łukasz Nisio   8 Stryszawa 539b tel.  694 473 654

Ośrodek Twórczych Działań „Mandala”
– Janusz Olenderek

15 Targoszów 51 tel.  601 327 721

„Pod Srebrnymi Świerkami” – Danuta Pieczara
www.domekwbeskidach.prv.pl

  8 Kurów 114 tel. 33 877 46 28

Anna Pieróg
www.awpierog.prv.pl

13 Stryszawa 815a tel. 33 874 74 55 

Jadwiga Rzepka 13 Kurów 89a tel. 33 874 85 61

Agata Seroczyńska
www.domekbeskidy.pl

  9 Stryszawa 783c tel. 33 874 75 01

Małgorzata Sumera                       6       Stryszawa 814           tel.  600 266 528

Roman Tobiasz   8 Stryszawa 510 tel.  502 342 715

Alina Zajda 17 Stryszawa 574 tel. 33 874 73 18

SUCHA BESKIDZKA
Hotel „Kasper Suski”
www.kaspersuski.pl

20 Sucha B. ul. Zamkowa 1 tel. 33 874 16 39

Hotel  „Monttis”
www.monttis.com.pl

100 Sucha B. ul. Spółdzielców 1 tel. 33 874 24 55

 „Rezydencja” – Zuzanna Targosz 10 Sucha B. ul. Kościelna 37 tel. 33 874 35 37

Dom Wypoczynkowy „Krystyna”
www.dwkrystyna.cba.pl

15 Sucha B. ul. Role 78 tel. 33 874 35 82

Dom Wypoczynkowo-Noclegowy „Skalnik”
www.skalnik.turystyka.pl

20 Sucha B. ul. Spacerowa 24 tel.  33 874 33 96

„Noclegi pod Magurką”
www.noclegipodmagurka.pl

12 Sucha B. ul. Mickiewicza 81 tel. 33 874 14 87

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
www.ssm.powiatsuski.pl

60 Sucha B. ul. Kościelna 5b tel. 600 341 564

Harcerska Baza Obozowa Pstrągarnia 
(sezonowo)
www.wadowice.zhp.pl

 28 + pole 
namiot.  

Sucha B. ul. Zasypnica 40 tel. 606 663 353

Kwatery prywatne:

„Chata”
www.chata.suchabeskidzka.pl

10 Sucha B. ul. Sumerówka 2 tel. 33 874 56 60

„Kłapytówka”
www.klapytowka.pl

15 Sucha B. ul. Zasypnica 275 tel. 33 874 35 86

ZEMBRZYCE
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Jędruś” 10 Marcówka 120 tel. 33 874 60 23 

Dwór w Zembrzycach 25 Zembrzyce 1 tel. 33 874 67 37

Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny
www.zembrzyce.caritas.pl/dwr-turnusy.html

44 Zembrzyce 433 tel. 33 877 07 65

Totus Tuus Ośrodek Wypocz.-Rekolekcyjny
www.domrekolekcyjny.eu

250 Zembrzyce 503 tel. 33 874 41 86

Domki letniskowe „Pod Dębem” 12 Tarnawa Dolna 172 tel. 725 507 561

Gospodarstwa agroturystyczne

„Bacówka u Harnasia”
www.bacowkauharnasia.pl

10 Marcówka 84 tel.  504 390 197

Michał Gęsikowski 18 Tarnawa Dolna 335 tel.  503 369 821

Barbara Haszczyc-Krautter (okres letni)   6 Tarnawa Dolna 210 tel.  33 874 65 71

„Cichy Zakątek” – Antoni Nosal  8 Tarnawa Dolna 186 tel. 33 874 64 11

Danuta Pilarczyk 10 Śleszowice 204 tel. 33 874 64 86

Halina Ziomek 10 Śleszowice 188 tel. 33 874 62 88

Baza noclegowa

Opracowanie: 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji

POWIAT SUSKI
Podbabiogórze

www.powiatsuski.pl

Turystyczne
atrakcje
Podbabiogórza

Powiat Suski
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SPORT 

W tej ostatniej kategorii istnieje osobna kla-
syfikacja dla dziewcząt oraz chłopców. Zawody 
te są jednocześnie kwalifikacjami do zawodów 
rejonowych (m.in. we wszystkich grach zespo-
łowych) oraz wojewódzkich. W ramach tego 
współzawodnictwa w latach 2011-2014 prze-
prowadzono każdego roku ponad 100 imprez 
sportowych w różnych dyscyplinach, w których 
brało udział około 5000 uczniów rocznie. Staro-
stwo stawia nie tylko na wynik sportowy, któ-
ry na tym poziomie jest sprawą drugorzędną, 
lecz przede wszystkim na dobrą, bezpieczną 
zabawę w duchu fair-play. Podczas finałów po-
wiatowych w grach zespołowych wybierani są 
królowie strzelców, najbardziej wartościowi za-
wodnicy oraz bramkarze. Laureaci tych nagród 
otrzymują pamiątkowe statuetki. Wszystkie in-
formacje o finałach powiatowych, jak również 
o sporcie szkolnym i lokalnym można znaleźć 
na stronie sport.powiatsuski.pl, która działa od 
stycznia 2013 roku. 

Rozbudowywana jest także oferta zawo-
dów sportowych dla dzieci i młodzieży – 
w ostatnich latach doszły: rozgrywki szacho-
we, zawody „Pływacka nadzieja powiatu” dla 
uczniów z klas podstawowych 1-3, turniej piłki 
nożnej o Puchar Starosty w piłkę nożną chłop-
ców szkół średnich czy w halową piłkę nożną 
dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Uczniowie ze szkół w naszym powiecie 
w okresie czterech lat (od 2011 roku do 2014) 
zdobyli (w konkurencjach indywidualnych oraz 
drużynowych): 37 tytułów mistrza małopolski, 
34 tytuły wicemistrzów województwa oraz 
45 miejsc trzecich w finałach wojewódzkich or-

ganizowanych przez MSZS. Najwięcej tytułów 
zdobyli: lekkoatleci (51), pływacy (27) i kolarze 
górscy (13). 

Sukcesy te nie byłyby możliwe nie tylko bez 
udziału na zajęciach w-f, SKS-ach, ale też bez 
treningów w UKS czy stowarzyszeniach kul-
tury fizycznej działających na terenie naszego 
powiatu. Aktualnie w powiecie suskim działa 
26 UKS oraz 30 stowarzyszeń kultury fizycznej. 
U większości z nich sekcją wiodącą jest piłka 
nożna, chociaż w naszym powiecie z powo-
dzeniem można trenować m.in. łucznictwo, 
narciarstwo klasyczne i alpejskie, kolarstwo 
górskie, football amerykański, karate, pływanie 
czy jeździectwo. Warto dodać, że właśnie od 
treningów w klubach z naszego powiatu swoje 
kariery rozpoczęli zawodnicy, którzy na swoim 
koncie mają udział w igrzyskach olimpijskich, 
mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy 
w swoich konkurencjach: łuczniczka Natalia 
Leśniak (ŁTS Zamek Suski Sucha B.), biathlonista 
Grzegorz Guzik (LKS Naroże Juszczyn) czy ko-
larka górska Paula Gorycka (Sprint Jordanów). 

W 2013 roku rada powiatu suskiego uchwaliła 
Nagrody Powiatu Suskiego w dziedzinie sportu. 
Podczas uroczystości związanej z podsumowa-
niem sportowego roku szkolnego wręczane są 
także nagrody dla uczniów, którzy podczas za-
wodów wojewódzkich organizowanych przez 
MSZS zajęli miejsca medalowe. Z kolei na sesji 
rady powiatu nagradzani są zawodnicy z nasze-
go terenu oraz trenerzy za osiąganie najwyż-
szych wyników sportowych. Starostwo Powia-
towe wspiera nie tylko sport szkolny, lecz także 
szereg imprez sportowych na terenie całego 
powiatu. Największymi z nich, posiadającymi 
międzynarodowy charakter, są kolarski Wyścig 
Memoriał Henryka Łasaka oraz Bieg Uliczny po 
Ziemi Makowskiej. Innymi imprezami, które na 
stałe weszły do kalendarza imprez sportowych 
w powiecie są: Turniej Szachowy o Puchar Sta-
rosty w Jordanowie, Lekkoatletyczny Mityng 
im. Zdzisława Najdera w Stryszawie, Bieg Górski 
pamięci Wojtka Pazdura, zawody w kolarstwie 
górskim o Puchar Babiej Góry w Zawoi, zawo-
dy strażarniczo-pożarnicze, Turniej Wiedzy BRD, 
Powiatowy Turniej Motoryzacyjny szkół śred-
nich, turniej piłki siatkowej nauczycieli w Suchej 
Beskidzkiej. 

Oprócz tego Starostwo Powiatowe orga-
nizuje otwarte konkursy ofert na wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej. W latach 
2011-2014 roku w ramach konkursu zostało 
wspartych siedemnaście projektów m.in. zaję-
cia w sztuce walki Seido Karate (Beskidzki Klub 
Karate z Suchej Beskidzkiej), sportowe wakacje 
pod Babią Górą – zawody w koszykówkę, siat-
kówkę i piłkę nożną (Klub Orlika „Wilki” z Zawoi 
Wilcznej, program „Umiem Pływać” (UKS Jasień 
Sucha Beskidzka), szkolna liga strzelecka z broni 
pneumatycznej i kulowej dla młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych (Liga Obrony Kraju w Su-
chej Beskidzkiej), rozwój i popularyzacja futbolu 
amerykańskiego (Broncos Sucha Beskidzka), cykl 
jeździeckich zawodów towarzyskich i regional-
nych Puchar Babiej Góry (Bór Toporzysko).

Opracowanie: Wydział Kultury,  
Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej jest organizatorem współzawodnic-
twa sportowego szkół na szczeblu powiatu w trzech kategoriach: szkół podsta-
wowych (igrzyska), szkół gimnazjalnych (gimnazjada) oraz szkół ponadgimnazjal-
nych (licealiada).
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 KRYTA PŁYWALNIA

Główne atrakcje jakie oferuje obiekt, to;
 • basen sportowy o wymiarach 25,0 x 12,5m, 

głębokość 1,2 – 1,8 m, temperatura ~270C 
 • basen rekreacyjny o wymiarach ~8,0 x 12,0 

m, głębokość 0,9 – 1,2 m, temperatura ~310C
 • brodzik dla dzieci okrągły o średnicy 5,5 m, 

głębokość0,55m, temperatura ~310C
 • zjeżdżalnia – otwarta rynna o długości 

62,0m
 • jacuzzi 8-mio osobowe, temperatura ~340C
 • grzybek wodny, tryskacze brzegowe i kaska-

dy wodne, masaże wodno-powietrzne
 • sauna i solarium, salka fitness, kawiarnia, wi-

downia

Na basenie są prowadzone indywidualne 
i grupowe zajęcia nauki pływania oraz dosko-
nalenia pływania, zajęcia aqua-aerobicu, zajęcia 
rehabilitacyjne (osoby z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności mają 50% zniżkę), w soboty, nie-
dziele i święta co najmniej 3-osobowe rodziny 
mają uprawnienia do zakupu atrakcyjnych bile-
tów rodzinnych 

W latach 2010/2014 oprócz świadczenia 
usług ogólnodostępnych dla obywateli, swo-
ją ofertę obiekt świadczy również młodzieży 
szkolnej. 

W roku szkolnym w ramach programów na-
uki i doskonalenia pływania, a także w ramach 
organizacji zajęć sportowych dla uczniów oraz 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci szkół 
podstawowych, z basenu korzystają ucznio-
wie z terenu powiatu suskiego z gmin: Sucha 
Beskidzka, Maków Podhalański, Stryszawa, Bu-
dzów, Zembrzyce, Zawoja, Bystra-Sidzina, po-
nadto szkoły z powiatu żywieckiego – gminy 
Ślemień, Gilowice, Koszarawa, Łękawica, Jele-
śnia, Rajcza i Węgierska Górka, szkoły z powiatu 
wadowickiego – gminy Kalwaria Zebrzydow-
ska, Lanckorona i Mucharz, szkoły z powiatu 
myślenickiego – gmina Tokarnia. Programy te 
finansowane są z budżetów poszczególnych 
samorządowych, często przy pomocy środków 
z funduszy unijnych, ministerstwa sportu i tury-
styki lub urzędu marszałkowskiego. 

Podobne programy nauki i doskonalenia 
pływania są realizowane dla młodzieży ze 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu suskiego i są to programy w całości fi-
nansowane z budżetu powiatu.

Na basenie w Suchej Beskidzkiej co roku 
organizowane są liczne zawody pływackie na 
szczeblu powiatowym takie jak: Mistrzostwa 
Powiatu Suskiego, Zawody o Puchar Starosty 
Suskiego, Zawody Mikołajowe oraz na szcze-
blu wojewódzkim: Mistrzostwa Województwa 
Małopolskiego, zawody dla dzieci Już pływam, 
Zawody Wszechstronności Stylowej o Puchar 

Prezesa Małopolskiego Okręgowego Związku 
Pływackiego, a także imprezy sportowe - pokaz 
umiejętności pływackich Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Jasień.

W okresie wakacji letnich i ferii zimowych 
organizowane są pływackie obozy treningowe 
Małopolskiego Okręgowego Związku Pływac-
kiego, klubów sportowych z województw: ma-
łopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego.

W latach 2010/2014 organizowane były 
także programy dla mieszkańców niektórych 
gmin, finansowane z budżetów poszczegól-
nych samorządów. Realizację powyższego pro-
gramu przewiduje się również w 2015 roku.

Gmina Sucha Beskidzka realizuje program 
„Pływanie dla zdrowia” adresowany do dzieci 
i młodzieży, program „Jesteśmy nadal aktywni” 
adresowany do emerytów i rencistów.

Gmina Budzów realizuje program „Świad-
czenie usług sportowych i rekreacyjnych na 
rzecz mieszkańców gminy Budzów’ adresowa-
ny do wszystkich mieszkańców gminy Budzów.

Gmina Maków Podhalański realizuje pro-
gram „Świadczenie usług rekreacyjnych na 
rzecz rodzin wielodzietnych z gminy Maków 
Podhalański” adresowany do członków rodzin 
wielodzietnych z terenu gminy.

Opracowanie: Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

Kryta pływalnia w Suchej Beskidzkiej została otwarta 19 stycznia 2005 r. W przy-
szłym roku będzie obchodzić dziesięciolecie funkcjonowania. 

W latach 2010-2014 basen odwiedziło:

2010 2011 2012 2013 I-IX  2014

Klienci indywidualni 111.632 116.681 112.029 112.172 74.642

Grupy szkolne 43.034 43.493 44.722 49.493 40.140

Klienci razem 154.666 160.174 156.751 161.665 114.782

Średnia dzienna frekwencja 440 456 445 460 437

Imprezy sportowe na basenie w latach 2010-2014:

2010 2011 2012 2013 I-IX 2014

Liczba dużych 
imprez sportowych 10 10 7 7 8

Liczba uczestników
imprez sportowych 802 1.225 1.335 848 1.797

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej jest własnością powiatu suskiego, 
który również  współfinansuje utrzymanie basenu:

2010 2011 2012 2013 I-IX 2014

Dotacja przedmiotowa 
z budżetu powiatu 
w złotych netto

242.990,65 300.925,93 407.407,41 388.888,89 312.499,98

Przychody własne pływalni
w złotych netto 1.072.578,80 1.220.797,13 1.156.136,96 1.218.985,71 1.082.809,21
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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

W zakresie lecznictwa szpitalnego dys-
ponujemy w chwili obecnej 441 łóżkami, na 
19 oddziałach. Rocznie hospitalizowanych jest 
u nas ponad 15 tys. pacjentów. W zakresie am-
bulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego 
dysponujemy 22 poradniami specjalistyczny-
mi. Rocznie udzielamy ponad 100 tys. porad. 
W zakresie pomocy doraźnej funkcjonują trzy 
Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz działa 
nocna i świąteczna opieka medyczna. Zespół 
posiada nowoczesne zaplecze diagnostyczne 
w zakresie badań laboratoryjnych, obrazowych, 
endoskopowych i innych specjalistycznych.

Ustawicznie dążymy do podnoszenia po-
ziomu świadczonych usług. To zasługa pro-
fesjonalnej, wysoko wykwalifikowanej kadry 
oraz sprawnego zarządzania dyrekcji Zespołu. 
Wiele oddziałów posiada akredytacje do pro-
wadzenia szkoleń specjalizacyjnych. Personel 
medyczny pracujący w strukturach Zespołu po-
siada wysokie kwalifikacje zawodowe. Zatrud-
niamy ok. 200 lekarzy, ponad 340 pielęgniarek 
i położnych oraz ponad 300 osób pozostałego 
personelu medycznego i niemedycznego. Szpi-
tal jest ciągle modernizowany i dostosowywa-
ny do potrzeb pacjentów.

Inwestycje przeprowadzone na terenie na-
szego ZOZ-u w latach 2011-2014 to przede 
wszystkim nacisk na infrastrukturę medyczną 
i  techniczną. Najważniejsze z nich to:

Rok 2011
 • Zakończenie II etapu modernizacji Za-

kładu Diagnostyki Laboratoryjnej – efekt 
wykonanych prac to: bezpieczeństwo per-
sonelu pobierającego materiały do badań, 
pozytywny wpływ na jakość wykonywanych 
badań laboratoryjnych, zmniejszenie ilości 
powtarzanych badań, wprowadzenie kodów 

kreskowych, nowych skierowań, rozszerze-
nie panelu badań z zakresu: bakteriologii, 
hematologii, wirusologii, biochemii klinicznej, 
markerów nowotworowych, skrócenie czasu 
oczekiwania na wynik oraz cykliczny wzrost 
wykonywanych badań. 

 • Modernizacja Pracowni Tomografii Kom-
puterowej wraz z zakupem tomografu 
– zmodernizowany 16 rzędowy tomograf po-
zwala na skrócenie czasu badania o połowę 
i umożliwia wykonanie szczegółowych badań 
naczyń obwodowych.

 • Modernizacja Centralnej Sterylizatorni 
w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007–2013 pn. 
„Modernizacja Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego 
oraz Centralnej Sterylizacji wraz z zakupem 
aparatury medycznej” – efekt prac to przede 
wszystkim podniesienie jakości procesu stery-
lizacji, centralizacja procesu mycia i dezynfek-
cji sprzętu poprzez przejęcie tych procesów 
z wszystkich jednostek Szpitala. Przejście z pro-
cesu dezynfekcji ręcznej na maszynową. 

 • Modernizacja Dziennego Oddziału Che-
mioterapii Onkologicznej – wykonano 
poszerzenie powierzchni oddziału, remont 
sanitariatów - dostosowanie dla osób nie-
pełnosprawnych. Zostały zakupione wy-
godne, nowoczesne łóżkofotele, które 
zapewniają komfortowy pobyt w trakcie 
podawania cytostatyków. 

Rok 2012
 • Otwarcie nowoczesnego lądowiska dla 

śmigłowców i doposażenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w ramach pro-
jektu „Zwiększenie bezpieczeństwa zdro-
wotnego mieszkańców poprzez budowę 

lądowiska i doposażenie szpitalnego 
oddziału ratunkowego w ZOZ w Suchej 
Beskidzkiej”. Zadanie realizowane z Pro-
gramu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”, priorytet XII – Bezpieczeń-
stwo zdrowotne i poprawa efektywności 
systemu ochrony zdrowia. Wybudowanie 
lądowiska dla śmigłowców sanitarnych ma 
kluczowe znaczenie dla szybkiego i bez-
piecznego przewożenia chorych i rannych 
do miejsca hospitalizacji. Doposażono Szpi-
talny Oddział Ratunkowy w sprzęt medyczny, 
do poziomu pozwalającego spełnić wszelkie 
obowiązujące wymogi.

 • Modernizacja pracowni RTG wraz z za-
kupem nowoczesnego aparatu – obecnie 
sprzęt pozwala na szybkie oraz dokładne wy-
konywanie zdjęć RTG, a zainstalowane opro-
gramowanie umożliwia natychmiastowy do-
stęp do wyników badań przechowywanych 
w cyfrowym archiwum. Cyfrowy system wy-
konuje badania przez całą dobę, co daje ko-
rzyści zarówno praktyczne jak i ekonomiczne. 

 • Częściowa wymian wind w szpitalu 
w Suchej Beskidzkiej – przyczyniła się do 
usprawnienia komunikacji.

 • Modernizacja ppoż. i budowa alejek przy 
szpitalu w Suchej Beskidzkiej.

Rok 2013
 • Modernizacja pracowni RTG w Szpitalu 

w Makowie Podhalańskim wraz z za-
kupem aparatu – zakupiono stół kostno 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej prowadzi działalność w zakresie 
lecznictwa szpitalnego, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, pomocy doraź-
nej, świadczeń rehabilitacyjnych oraz usług diagnostycznych. Świadczymy te 
usługi w budynkach zlokalizowanych w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalań-
skim i Jordanowie.

Lek. Marek Haber - dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Związany z szpitalem od 1984 roku, od roku 
1999 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W latach 
2008-2012 pełnił funkcję Podsekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie nadal 
pełni funkcję dyrektora.
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płucny do klasycznych zdjęć RTG w pełni 
cyfrowy z przenośnym detektorem. Praca 
aparatu umożliwia pełną integrację z sys-
temem informatycznym zespołu w zakresie 
obsługi listy pacjentów jak i zdjęć. Z pra-
cowni korzystają pacjenci hospitalizowani 
w szpitalu w Makowie Podhalańskim. 

 • Modernizacja dróg przeciwpożarowych 
szpitala w Suchej Beskidzkiej

 • Wykonanie drogi przeciwpożarowej 
oraz zmodernizowanie parkingu w szpi-
talu w Makowie Podhalańskim

 • Zakończenie projektu pn: „Modernizacja 
systemu zarządzania ZOZ w Suchej Be-
skidzkiej z wykorzystaniem technologii in-
formatycznych wraz z wdrożeniem e-usług” 
realizowanego w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, Priorytet 1. Warunki dla roz-
woju społeczeństwa opartego na wiedzy. 
W wyniku wdrożenia zintegrowanego syste-
mu informatycznego (część administracyjna 
i medyczna) poprawiono dostępność do peł-
nego zakresu informacji o przebiegu leczenia 
pacjenta, usprawniono obieg dokumentów 
medycznych i administracyjnych.

Inwestycje realizowane w Zespole Opie-
ki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w la-
tach 2010-2014 z udziałem fi nansowym 
powiatu suskiego: 
 • 2011 r. - zakończenie projektu pn. „Moderni-

zacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Central-

nej Sterylizacji wraz z zakupem aparatury 
medycznej” realizowanego w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2007–2013. Całkowita wartość 
projektu wynosi: 11.223.000 zł, w tym 
5.611.500 zł środki europejskie, 5.611.500 zł 
wkład własny, 2 805 750 zł powiat suski,

 • 2012 r. – zakup nowoczesnego aparatu RTG 
dla szpitala w Suchej Beskidzkiej - udział po-
wiatu: 175 000 zł

 • 2012 r. – realizacja programu „Profi laktyka 
chorób narządów rodnych z uwzględnie-
niem raka piersi” - udział powiatu: 20 000 zł

 • 2012 r. – modernizacja p/poż i budowa alejek 
w Suchej Beskidzkiej - udział powiatu: 5 000 zł

 • 2013 r. – remont drogi i parkingu przy Szpi-
talu w Makowie Podhalańskim – udział po-
wiatu: 30 000 zł 

 • 2013 r. – zabezpieczenie p/pożarowe – 
udział powiatu: 70 000 zł 

 • 2013 r. – remont drogi przy szpitalu w Su-
chej Beskidzkiej - udział powiatu 30 000 zł

 • 2013 r. – realizacja programu „Profi laktyka 
chorób narządów rodnych z uwzględnie-
niem raka piersi” - udział powiatu 15 000 zł 

Nadrzędnym celem naszego działania jest 
zapewnienie wszystkim pacjentom świadczeń 
zdrowotnych na jak najwyższym poziomie. Jest 
to możliwe dzięki doświadczeniu i profesjona-
lizmowi zatrudnionych w nim pracowników 
oraz umiejętnego wykorzystywania nowocze-
snego sprzętu przy zachowaniu odpowied-
nich procedur i metod zabiegowych. Jeste-

śmy szczególnie wrażliwi na bezpieczeństwo i 
komfort pacjenta. Cele te udaje się realizować, 
o czym świadczą pozytywne opinie wyrażane 
w corocznej ankiecie satysfakcji pacjenta.

Posiadamy następujące certyfi katy: Akredy-
tacyjny Ministra Zdrowia, Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 9001:2008 i Systemu Zarządzania 
Środowiskiem ISO 14001:2004, WHO, „Szpital 
Przyjazny Dziecku”, „Szpital bez bólu”.

Opracowanie: Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Suchej Beskidzkiej (MWP)

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

Suska policja wzbogaciła się o dwa nowe 
samochody o łącznej  wartości 125 tysięcy zło-
tych. Koszty zakupu samochodu terenowego 
marki Dacia Duster, który zasilił tabor Komisa-
riatu Policji w Makowie Podhalańskim pokryły 
gminy Maków Podhalański i Zawoja, a pojazdu 
marki Kia Ceed na potrzeby suskiej policji sfi -
nansowały gminy; Stryszawa, Sucha Beskidzka, 
Budzów, Zembrzyce oraz starostwo suskie, któ-
re przekazało 15 000,00 zł.  W uroczystym prze-
kazaniu ww. pojazdów wziął udział Małopolski 
Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz 
Dąbek oraz włodarze poszczególnych gmin. Ko-
mendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej 
insp. Zbigniew Maryon wyraził ogromne podzię-
kowania za zrozumienie i wsparcie policji w dzia-
łaniach na rzecz mieszkańców powiatu suskiego.

W grudniu 2013 r. rozpoczął się generalny 
remont budynku suskiej policji.  Prace mają po-
trwać do końca 2015 r. Dokończenie remontu 
poprawi komfort pracy policjantów i obsługę 
obywateli. Remont będzie fi nansowany ze 

środków Komendy Głównej Policji w kwocie 
4 500 000,00 zł. Tak duże dofi nansowanie uzy-
skano m.in. dzięki dobrej współpracy z samo-
rządem powiatowym i gminami, które udzielały 
miejscowej komendzie pomocy fi nansowej.

W działaniach prewencyjnych prowadzo-
nych w szkołach powiatu suskiego dużym 
wsparciem były środki fi nansowe poszczegól-
nych gmin oraz starostwa suskiego, z których 
zakupione były książeczki „Bezpieczne Dziecko” 
i  odblaski dla pierwszoklasistów oraz nagrody 
dla uczestników konkursów tj. Turniej Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, Młodzieżowy Tur-
niej Motoryzacyjny oraz „Bezpieczne Dziecko”.

W ciągu ostatnich lat na terenie powiatu 
suskiego przestępczość utrzymuje się na zbliżo-
nym poziomie, natomiast wykrywalność wzro-
sła. Policjanci przeprowadzili wiele efektownych 
akcji, które niewątpliwie  przyczyniły się do wzro-
stu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Opracowanie: Komenda Powiatowa Policji 
w Suchej Beskidzkiej

W okresie 2010-2014 roku Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej zmieniła swoje oblicze, a to za 
sprawą  wykonania nowej elewacji budynku. Udało się to głównie dzięki pomocy samorządów, w tym staro-
stwa powiatowego, których wsparcie finansowe w sumie wyniosło 354 000,00 zł.  Wykonano termoizolację 
budynku komendy (elewacja + dach), zamontowano bramy garażowe, położono nawierzchnię asfaltową na 
placu wewnętrznym, wyremontowano budynek Komisariatu Policji w Jordanowie, zakupiono sprzęt, a także 

przeprowadzono inne inwestycje w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim.
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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Zdarzenia w latach 2011-2014

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
30 września 2014 r. na terenie powiatu suskiego 
Państwowa Straż Pożarna wraz z 43 jednostka-
mi Ochotniczych Straży Pożarnych obsłużyła 
ogółem 3535 zdarzeń. Ilość zdarzeń w poszcze-
gólnych latach została przedstawiona na wy-
kresie nr 1.

Z ogólnej liczby 3535 zdarzeń odnotowano 
949 pożarów, 2488 miejscowych zagrożeń oraz 
98 alarmów fałszywych. Procentowy udział po-
szczególnych ilości zdarzeń przedstawiony jest 
na wykresie nr 2.

Tragicznie zdarzenia powstałe 
na terenie naszego powiatu 
w latach 2011-2014

 • 23 maja 2013 r. – katastrofa lotnicza w rejo-
nie szczytu Babia Góra,

 • 23 marca 2012 r. – podejrzenie ataku biolo-
gicznego w budynku poczty w  Zawoi,

 • 41 zdarzeń, w których śmierć na miejscu po-
nieśli uczestnicy tych zdarzeń,

 • 162 pożary budynków jednorodzinnych.

Pozyskany sprzęt 
w latach 2011-2014

W roku 2011 KP PSP Sucha Beskidzka za-
kupiła samochód SLBus Ford Transit. Środki na 
zakup pochodziły ze starostwa powiatowego 
oraz Komendy Głównej PSP.

30 listopada 2012r. dzięki dofinansowaniu 
starostwa powiatowego oraz gmin powiatu 
suskiego zakupiono  samochód operacyjny Da-
cia Duster.  Wraz z samochodem do komendy 
została zakupiona kamera termowizyjna Hor-
net 320 M. Jest to kamera do profesjonalnego 
zastosowania w pożarnictwie, pracach poszuki-
wawczych oraz akcjach ratowniczych. 

7 maja 2012 r. po uroczystym apelu otwarto 
zmodernizowane stanowisko kierowania ko-
mendanta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Modernizacji 
poddane zostało całe pomieszczenie SKKP, mo-

nitoring oraz system sterowania automatyką 
wyjazdową, a także system łączności bezprze-
wodowej. Większość prac wykonali strażacy 
pracujący na SKKP oraz strażacy Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej. Środ-
ki na modernizację pochodziły ze starostwa 
powiatowego, urzędu gminy Stryszawa oraz ze 
środków własnych komendy. 

5 kwietnia 2013 r. uruchomiono Powiatową 
Stację Serwisu Sprzętu Ochrony Dróg Odde-
chowych. Środki na modernizację pochodziły 
również ze starostwa powiatowego.

W roku 2014 starostwo dofinansowało za-
kup pojazdu typu QUAD, który ma w najbliż-
szym czasie trafić do KP PSP Sucha Beskidzka.

 Ćwiczenia i szkolenia

W omawianym okresie KP PSP Sucha Be-
skidzka przeszkoliła 1461 druhów w 6 kursach 
kwalifikacyjnych tj. szkolenie strażaków ratow-
ników OSP, szkolenie kierowców konserwa-
torów OSP, szkolenie z zakresu ratownictwa 
technicznego dla strażaków ratowników OSP, 
szkolenie dowódców OSP, szkolenie naczel-
ników OSP oraz szkolenie „Łączność w straży 
pożarnej”.

Również w ramach szkoleń KP PSP Sucha 
Beskidzka co roku organizuje kilkanaście szko-
leń doskonalących, ćwiczeń na obiektach ze-
wnętrznych oraz zawodów.

Opracował Łukasz Białończyk

Wykres 2Wykres 1

ĆwiczeniaStanowisko kierowania

Podejrzenie ataku biologicznego 
w budynku poczty w  Zawoi

Wypadek śmiertelny
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OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Z usług ośrodka mogą korzystać osoby, któ-
re znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzy-
sie psychicznym, a w szczególności:
 • rodziny i osoby dotknięte przemocą i jej 

skutkami, 
 • rodziny dysfunkcyjne, 
 • rodziny w kryzysie, 
 • osoby uzależnione oraz ich rodziny,
 • osoby po próbach samobójczych oraz ich 

rodziny, 
 • ofiary gwałtów, wypadków, katastrof, 

napadów, 
 • osoby przeżywające  trudności w relacjach 

z dziećmi, 
 • osoby przeciążone psychicznie, obarczone 

następstwami wielu trudnych zdarzeń 
w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie 
przewlekłego stresu,

 • osoby chorujące na nowotwór oraz ich 
rodziny

FORMY POMOCY I WSPARCIA 
W OŚRODKU INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ

 • Grupy wsparcia dla osób doświadczających 
przemocy domowej

 • Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

 • Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
 • Grupy wsparcia dla osób  

współuzależnionych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc pedagogiczna
 • Pomoc socjoterapeutyczna 
 • Pomoc prawna
 • Pomoc terapeutyczna

    
 

UDZIAŁ OŚRODKA 
W KAMPANIACH SPOŁECZNYCH

„Dzieciństwo bez przemocy” 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej 

Beskidzkiej przyłączył się do ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Dzieciństwo bez prze-
mocy”. Kampania poświęcona była proble-
mowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. 
Akcja pod hasłem „Bite dzieci widzą świat 
inaczej” skierowana została do rodziców, a jej 
celem było uświadomienie negatywnych 
konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz 
promowanie pozytywnych metod wycho-
wawczych. Celem podniesienia wrażliwości 
społecznej na problem bicia dzieci oraz do-
starczenia informacji na temat tego problemu, 

pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
przeprowadzili szereg spotkań edukacyjnych 
z rodzicami. 

„Zły dotyk”
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej 

Beskidzkiej przyłączył się do ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Zły dotyk”, zorganizo-
wanej przez Fundację Dzieci Niczyje i Rzecznika 
Praw Dziecka. Kampania poświęcona była pro-
blemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. 
Akcja pod hasłem „Dzieci skrzywdzone przez 
zły dotyk chcą stać się niewidoczne”, była 
głównie skierowana do rodziców i profesjona-
listów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), 
a jej celem jest edukacja w zakresie możliwości 
ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, któ-
re doświadczyły wykorzystywania seksualnego. 
W ramach akcji pracownicy Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej przeprowadzają szereg spotkań 
dotyczących tematyki seksualnego wykorzy-
stywania dzieci mającących na celu m.in. edu-
kację profesjonalistów pracujących z dziećmi 
w zakresie rozpoznawania objawów molesto-
wania dziecka.

 „Tydzień Ochrony Ofiar 
Przestępstw na terenie 
powiatu suskiego”
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ośrodek In-

terwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej oraz 
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidz-
kiej od 2010 r. organizują Tydzień Ochrony Ofiar 
Przestępstw. Jego celem jest przypomnienie 
w szczególny sposób społeczeństwu, ale tak-
że pracownikom organów państwowych i sa-
morządowych o bardzo trudnym losie ofiar 
przestępstw i uświadomienie, jak olbrzymim 
dramatem jest znęcanie się „pozornie silniej-
szego nad słabszym”.  W ramach „Tygodnia Ofiar 
Przestępstw” Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
organizuje na terenie swojej siedziby wspólne 
dyżury specjalistów z zakresu przemocy oraz 
dzielnicowych i koordynatorów procedury 
„Niebieska Karta”. Działania te są kontynuowane 
już od pięciu lat.

Powiat suski najlepszy 
w województwie Małopolskim
W dniu 27 maja 2010 r. powiat suski otrzy-

mał nagrodę Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie za najlepsze działania na rzecz bu-
dowania współpracy interdyscyplinarnej w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
na terenie województwa Małopolskiego. Ideą 
projektu było dobro jednostki ludzkiej, a także 
przełamywanie stereotypów związanych ze 

zjawiskiem przemocy domowej. Działania po-
wiatu suskiego spotkały się z dużym uznaniem 
czego efektem było przyznanie I miejsca przez 
kapitułę konkursu. 

W dniu 20 czerwca 2013 roku Komenda Wo-
jewódzka Policji w Krakowie oraz Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po raz 
drugi przyznali nagrody i wyróżnienia dla zwy-
cięzców IV Małopolskiego Konkursu „Przeciw 
przemocy” na najlepsze działania interdyscypli-
narne prowadzone na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. W kategorii na najlepsze 
działanie powiatowe pierwszą nagrodę przy-
znano Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Su-
chej Beskidzkiej. Kapituła Konkursu przyznając 
nagrodę doceniła realizację kompleksowych 
działań profilaktycznych mających na celu 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, profe-
sjonalizację wsparcia zapewnianego osobom 
doświadczającym przemocy i oddziaływań 
wobec osób ją stosujących, a także różnorod-
ność inicjatyw odnoszących się do budowania 
ponadresortowej współpracy w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy. Na uznanie zasługuje 
również forma prezentacji podejmowanych 
działań, przełamująca stereotypowe podej-
ście do zjawiska przemocy domowej. Nagrodę 
z rąk Jolanty Kwaśniewskiej odebrała dyrektor 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej Joanna Dyrcz.

Opracowanie: Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
w Suchej Beskidzkiej

Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej 
Beskidzkiej jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej 
pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach 
życiowych.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Rozszerzenie działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 

 • wzrost o 5 miejsc – łącznie z warsztatów może korzystać 40 osób. 

Rozwój sieci zawodowych rodzin zastępczych
 • W ciągu ostatnich czterech lat powstała jedna rodzina specjalistycz-

na, jeden rodzinny dom dziecka oraz jedna rodzina zawodowa. Dzięki 
podjętym działaniom zmierzającym do rozwoju systemu rodzinnej 
pieczy zastępczej obecnie w powiecie suskim funkcjonuje 9 rodzin 
zawodowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci pozba-
wionych opieki rodziców biologicznych. Obecnie w rodzinach zawo-
dowych przebywa 23 dzieci. W Łętowni z powodzeniem w dalszym 
ciągu funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzin-
nego, w której schronienie i ciepło odnalazło 8 dzieci z terenu powia-
tu suskiego.

Działalność Domów Pomocy Społecznej
W trakcie bieżącej kadencji nastąpiła dalsza poprawa infrastruktury 

domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu suskie-
go. Oprócz prowadzenia bieżącej działalności, w placówkach wykonano 
szereg prac, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. 
W DPS w Łętowni wykonano roboty termomodernizacyjne (więcej na 
str. 12).

W DPS w Makowie Podhalańskim wykonano prace związane z do-
stosowaniem budynków do przepisów przeciwpożarowych (więcej na 
str 6). Przeprowadzono również remont placu między budynkami, w ra-
mach którego ułożono kostkę brukową oraz wyremontowano elewację 
trzech budynków. Zakupiono także altankę rekreacyjną i odnowiono ła-
zienki. Wartość powyższych prac wyniosła 218 720,00 zł

W DPS w Jordanowie wykonano generalny remont windy oraz zaku-
piono ekologiczny piec na ekogroszek. Prace te zostały wykonane przy 
wsparciu ze strony starostwa powiatowego w wysokości 144 600,00 zł 
(całkowity koszt zadania wyniósł 169 600,00 zł)

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 
w ramach środków PFRON

 • Turnusy rehabilitacyjne – skorzystało 746 osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów na łączną kwotę w wysokości 505 365,00 zł

 • Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowa-
niu się – skorzystały 383 osoby na łączną kwotę 1 067 319,00 zł

 • Dofi nansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze – skorzystało 1520 osób na łączną 
kwotę 890 153,00 zł

 • Dofi nansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełno-
sprawnych – skorzystało 1739 osób niepełnosprawnych na łączną 
kwotę 91 327,00 zł

 • Dofi nansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – wy-
datkowano kwotę 4 300 840,00 zł

 • Realizacja programu pn. „Wyrównywanie Różnic Między Regionami 
II” – obszar B i D 
Obszar B programu: dofi nansowanie prac związanych z likwidacją 

barier architektonicznych w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Suchej Beskidzkiej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie, Ze-
społu Szkół w Suchej Beskidzkiej – ul. płk. Semika 3, Zespołu Szkół w Ska-
wicy Centrum, Ośrodka Zdrowia w Budzowie, Zespółu Szkół i Schroniska 
Młodzieżowego w Stryszawie – SP nr 3, Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach, 
Przychodni Zdrowia w Stryszawie, Szpitala w Makowie Podhalańskim 
oraz Szpitala Rejonowegow Suchej Beskidzkiej – Łączna kwota dofi nan-
sowania przez starostwo powyższych zadań wyniosła: 450 742,00 zł.

Obszar D programu: zakup pojazdu dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie 
oraz Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie – dofi nansowanie ze środ-
ków starostwa wyniosło: 109 000,00 zł.

Realizacja programu celowego PFRON 
pn. „Aktywny Samorząd”
W ramach programu w latach 2012–2014 udzielono wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych na:
 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego sa-

mochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania oraz dofi nansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
tego sprzętu,

 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz 
pomoc na utrzymanie sprawności technicznej wózka o napędzie 
elektrycznym,

 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Łącznie udzielono dofi nansowania dla 83 osób niepełnospraw-

nych na kwotę 345 154,00 zł.

Pozyskiwanie środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego
W latach 2011-2014 PCPR kontynuował realizację projektu pn. „Ak-

tywni mogą więcej” współfi nansowanego ze środków EFS. Celem głów-
nym projektu jest uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawo-
dowej podopiecznych PCPR. Wsparciem została objęta grupa 31 wy-
chowanków rodzin zastępczych, 120 osób niepełnosprawnych oraz 15 
rodziców dzieci niepełnosprawnych wraz z dziećmi niepełnosprawnymi 
(otoczenie projektu). Uczestnicy projektu skorzystali m.in. z bezpłatnych 
pobytów rehabilitacyjnych, kursów zawodowych, poradnictwa psy-
chologicznego, doradztwa zawodowego, pomocy rzeczowej na zago-
spodarowanie w związku z usamodzielnieniem się. Kwota przeznaczo-
na na realizację projektu w latach 2011-2014 wyniosła 1 322 514,36 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności
Od 2011 r. do końca września 2014 r. wydano 5 197 orzeczeń o niepełno-

sprawności, w tym 847 orzeczeń dla dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych
Środki wydatkowane na cele związane z opieką nad dziećmi 

w rodzinach zastępczych oraz wychowanków tych rodzin kontynu-
ujących naukę po ukończeniu osiemnastego roku życia
 • Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę: 4 485 618,00 zł
 • Wychowankowie – wydatkowano kwotę: 47 999,00 zł
 • Prowadzenie i utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu 

rodzinnego – wydatkowano kwotę: 880 441,00 zł

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
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POWIATOWY URZĄD PRACY

Na 22 powiaty w województwie małopolskim powiat suski w ran-
kingu zajmował 6 miejsce, a wśród 19-tu powiatów ziemskich miejsce 
trzecie. W kraju plasowaliśmy się na 87 miejscu wśród wszystkich 380 
powiatów a 54 wśród 314 powiatów ziemskich.

W okresie 2011-2014 (31.08.2014 r.) zarejestrowanych zostało 17612 
bezrobotnych a wyrejestrowanych 17763 osoby. W przywołanym okresie 
pozyskano 5985 ofert pracy, którą podjęło 9037 osób, w tym 4535 za po-
średnictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach tzw. aktywnych form pomocy bezrobotnym skorzystało 
łącznie 3472 osoby, w tym z:
 • staży – 1645
 • prac interwencyjnych – 196
 • refundacji części kosztów ZUS – 312
 • robót publicznych – 17
 • szkoleń zawodowych – 672
 • dotacji na rozpoczęcie dział. gosp. – 259
 • prac społecznie użytecznych – 371

Po ich ukończeniu aż 72,6% uczestników znalazło zatrudnienie (efek-
tywność zatrudnieniowa). 

Z poradnictwa zawodowego, klubu pracy i informacji zawodowej 
w okresie mijającej kadencji skorzystało 8939 osób.

W latach 2011-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 
zaangażował środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecz-

nego na wszystkie działania określone ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w wysokości 42 mln zł. w tym na tzw. aktywną 
politykę rynku pracy 18 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki pozyskano 7.8 mln zł.

W ostatnich czterech latach, mając na celu zwiększenie dostępności 
mieszkańców naszego powiatu do usług aktywizacyjnych, PUP duży na-
cisk kładł na działania podejmowane w partnerstwie.  Do najciekawszych 
zrealizowanych projektów należały:
1) „Będę aktywnym przedsiębiorcą” – partner projektu – Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Krakowie,
2) „Lokalne strefy zatrudnienia” –  Reed in Partnership,
3) „Małopolski rynek pracy II” – MISTIA,
4) „40+ kliknij w swoją przyszłość” – Centrum Rozwoju Innowacyjnego 

Społeczeństwa w Krakowie,
5) „Zdobądź to czego nie mają inni” -  Małopolski Instytut Turystyki 

w Krakowie,
Realizacja w/w projektów umożliwiła osobom bezrobotnym oraz 

biernym zawodowo skorzystanie z szerokiego wachlarza usług i instru-
mentów aktywizacyjnych, począwszy od doradztwa zawodowego po-
przez szkolenia indywidualne i grupowe, staże a skończywszy na kom-
pleksowym wsparciu zakładania własnej działalności gospodarczej.

PUP w Suchej Beskidzkiej zacieśnił też współpracę z GOPS/MOPS 
z terenu powiatu suskiego efektem czego było zawiązanie formalnego 
partnerstwa oraz realizacja projektów umożliwiających elektroniczną wy-
mianę informacji nt. wspólnych klientów, tj.:
1) SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna,
2) Elektroniczny System Prezentacji Informacji o Rynku Pracy.

Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie przyniosła 
wymierne efekty w postaci realizacji:
1) Barometru zawodów – krótkookresowej (jednorocznej) prognozy za-

potrzebowania na zawody w województwie małopolskim. Prognoza 
tworzona jest dla każdego powiatu przez pracowników powiatowe-
go i wojewódzkiego urzędu pracy

2) Partnerstwa na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozysku-
jących kadry oraz usług outplacementowych, którego celem jest 
wspieranie inwestorów poszukujących pracowników oraz pracodaw-
ców restrukturyzujących zatrudnienie.

3) Małopolskiego partnerstwa instytucji w obszarze rynku pracy, eduka-
cji i  szkoleń – 111 instytucji, które działają w ramach projektu wspiera 
mieszkańców naszego regionu w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

W latach 2011-2014 powiat suski zaliczał 
się do grupy powiatów o najniższym po-
ziomie stopy bezrobocia.

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

W latach  2011 – 2014 powiat  suski  zaliczał  się  do grupy powiatów o najniższym
poziomie stopy bezrobocia.

Na 22 powiaty w województwie małopolskim powiat suski w rankingu zajmował 6
miejsce a wśród 19-tu powiatów ziemskich 3. W kraju plasowaliśmy się na 87 miejscu wśród
wszystkich 380 powiatów a 54 wśród 314 powiatów ziemskich.

Stopa bezrobocia w latach 2011-2014

W okresie 2011-2014 (31.08.2014r.) zarejestrowanych zostało 17612 bezrobotnych a
wyrejestrowanych 17763 osoby. W przywołanym okresie pozyskano 5985 ofert pracy, którą
podjęło 9037 osób, w tym 4535 za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

W  ramach  tzw.  aktywnych  form  pomocy  bezrobotnym  skorzystało  łącznie  3472
osoby, w tym z:

- staży - 1645
- prac interwencyjnych - 196
- refundacji części kosztów ZUS - 312
- robót publicznych - 17
- szkoleń zawodowych - 672
- dotacji na rozpoczęcie dział. gosp. - 259
- prac społecznie użytecznych - 371

Po  ich  ukończeniu  aż  72,6%  uczestników  znalazło  zatrudnienie  (efektywność
zatrudnieniowa). 
Z poradnictwa zawodowego, klubu pracy i informacji zawodowej w okresie mijającej

kadencji skorzystało 8939osób.
W  latach  2011-2014  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Suchej  Beskidzkiej  zaangażował

środki  Funduszu  Pracy  i  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  na  wszystkie  działania
określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 42 mln zł.
w tym na tzw. aktywną politykę rynku pracy 18 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pozyskano 7.8 mln zł.

Środki FP na aktywną (a.p.r.p.)  i pasywną (p.p.r.p.) politykę rynku pracy (w mln zł.).

Stopa bezrobocia w latach 2011-2014

W ostatnich  czterech  latach,  mając  na  celu  zwiększenie  dostępności  mieszkańców
naszego  powiatu  do  usług  aktywizacyjnych,  PUP  duży  nacisk  kładł  na  działania
podejmowane w partnerstwie.  Do najciekawszych zrealizowanych projektów należały:

1) „Będę aktywnym przedsiębiorcą” – partner projektu – Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce, Oddział Okręgowy w Krakowie,

2) „Lokalne strefy zatrudnienia” –  Reed in Partnership,
3) „Małopolski rynek pracy II” – MISTIA,
4) „40+ kliknij w swoją przyszłość” – Centrum Rozwoju Innowacyjnego Społeczeństwa

w Krakowie,
5) „Zdobądź to czego nie mają inni” -  Małopolski Instytut Turystyki w Krakowie,

Realizacja w/w projektów umożliwiła osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo
skorzystanie z szerokiego wachlarza usług i instrumentów aktywizacyjnych, począwszy od
doradztwa zawodowego poprzez szkolenia indywidualne i grupowe, staże a skończywszy na
kompleksowym wsparciu zakładania własnej działalności gospodarczej.

PUP w Suchej Beskidzkiej zacieśnił też współpracę z GOPS/MOPS z terenu powiatu
suskiego efektem czego było zawiązanie formalnego partnerstwa oraz realizacja projektów
umożliwiających elektroniczną wymianę informacji nt. wspólnych klientów, tj.:

1) SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna,
2) Elektroniczny System Prezentacji Informacji o Rynku Pracy.

Współpraca  z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie  przyniosła  wymierne  efekty  w
postaci realizacji:

1) Barometru zawodów – krótkookresowej (jednorocznej) prognozy zapotrzebowania na
zawody w województwie małopolskim. Prognoza tworzona jest dla każdego powiatu
przez pracowników powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy

2) Partnerstwa na  rzecz  świadczenia  usług  dla  inwestorów pozyskujących  kadry oraz
usług outplacementowych, którego celem jest wspieranie inwestorów poszukujących
pracowników oraz pracodawców restrukturyzujących zatrudnienie.

3) Małopolskiego partnerstwa instytucji  w obszarze rynku pracy,  edukacji i  szkoleń –
111  instytucji,  które  działają  w  ramach  projektu  wspiera  mieszkańców  naszego
regionu w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

Środki FP na aktywną (a.p.r.p.)  i pasywną (p.p.r.p.) politykę rynku pracy 
(w mln zł)
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Redaguje zespół Starostwa Powiatowego

Współpraca: wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 40, promocja@powiatsuski.pl

Skład i druk:  34-100 Wadowice, Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20, fax 33 873 46 22, biuro@grafikon.com.pl

I N F O R M A T O R  S T A R O S T W A  S U S K I E G O

Wyodrębniony w Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Małopolskiego Subregionalny 
Program Rozwoju na lata 2014-2020, stanowi 
ofertę samorządu województwa małopol-
skiego, mającą na celu uruchomienie oddol-
nych inicjatyw i wykorzystanie wewnętrznych 
potencjałów dla przygotowania projektów 
budujących „specjalizację” regionów. W tym 
celu władze województwa dokonały podziału 
obszaru Małopolski na 5 subregionów. Powiat 
suski znalazł się w subregionie podhalańskim 
wraz z powiatami tatrzańskim i nowotarskim. 
12 września 2012 r. w Nowym Targu podpisa-
ne zostały listy intencyjne dotyczące realizacji  
wspólnych przedsięwzięć przez powiaty suski, 
nowotarski i tatrzański. Swoje podpisy pod do-
kumentami złożyli: starosta nowotarski Krzysz-
tof Faber, urzędujący członek Zarządu Powiatu 
Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, staro-
sta suski Tadeusz Gancarz, wicestarosta suski 
Jan Woźny, starosta tatrzański Andrzej Gąsieni-
ca-Makowski, wicestarosta tatrzański Andrzej 
Skupień oraz przedstawiciele instytucji współ-
działających przy realizacji projektów.  

Podpisanie porozumienia otwarło dro-
gę do wspólnego przygotowania projektów 
w ramach przeprowadzonego w czerwcu br. 
naboru wniosków do banku projektów regio-
nalnych województwa małopolskiego na lata 

2014 - 2020. Z łącznej alokacji 526 mln. euro na 
wszystkie subregiony, subregion podhalański 
otrzyma w latach 2014 - 2020 kwotę 70,5 mln. 
euro. Uwzględniając kryterium ludnościowe, 
do powiatu suskiego powinno trafić (24,6%) tj. 
17,3 mln. euro. W związku z tym starosta suski 
Tadeusz Gancarz podjął starania mające na celu 
zgłoszenie przez starostwo powiatowe, gminy 
oraz inne uprawnione podmioty dostatecznej 
ilości dobrych projektów, aby środki przewi-
dziane dla naszego powiatu zostały wykorzy-
stane w maksymalnej wielkości. W tym celu 
starosta zorganizował spotkania konsultacyjne 
z wójtami, burmistrzami oraz członkami forum 
subregionalnego z terenu powiatu suskiego. 
W dniu 6 czerwca br. w Nowym Targu doszło 
również do spotkania w gronie trzech staro-
stów: suskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego, 
na którym omówiono założenia wspólnych 
projektów m.in. w zakresie infrastruktury dro-
gowej, ochrony środowiska, edukacji, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej. W rezultacie pod-
jętych działań powiat suski w porozumieniu 
z powiatami tatrzańskim i nowotarskim opra-
cował i złożył do marszałka województwa na-
stępujące projekty:
 • w zakresie ochrony środowiska: „Program 

zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii i poprawy jakości powietrza 

w obrębie obszarów NATURA 2000”, ukie-
runkowany na wymianę kotłów na nowo-
czesne ekologiczne oraz montaż pomp 
ciepła - wartość projektu po stronie powiatu 
suskiego 32 740 000,00 zł. 

 • w zakresie pomocy społecznej: „Aktywi-
zacja społeczna i zdrowotna osób starszych 
i niepełnosprawnych drogą do włączenia 
społecznego mieszkańców subregionu 
podhalańskiego” - całkowita wartość projek-
tu 10 470 000,00 zł. 

 • w zakresie działań związanych z in-
terwencją kryzysową „Widzę – Reaguję 
– Pomagam” – zapewnienie usług specja-
listycznych z zakresu psychologiczno – pe-
dagogicznego, świadczonych w ramach 
interwencji kryzysowej dla mieszkańców 
powiatu suskiego - całkowita wartość pro-
jektu 8 700 572,00 zł. 

 • w zakresie edukacji: „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w powiecie suskim” - cał-
kowita wartość projektu 11 885 487,43 zł.

 • w zakresie infrastruktury drogowej: 
„Zwiększenie potencjału turystycznego 
Beskidów, Orawy, Podhala, Spisza, Pienin 
i Podtatrza poprzez poprawę dostępności 
i bezpieczeństwa wewnętrznej sieci komu-
nikacyjnej”. W ramach ww. projektu na tere-
nie powiatu suskiego przebudowane zosta-
ną wybrane odcinki dróg powiatowych za 
kwotę 10 027 079,00 zł. 

 • w zakresie ochrony zdrowia: Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 
złożył projekty: „Poprawa opieki nad matką 
i dzieckiem w subregionie podhalańskim 
poprzez modernizację Oddziałów Gineko-
logiczno-Położniczego, Neonatologicznego 
oraz Bloku Porodowego szpitala w Suchej 
Beskidzkiej” – całkowita wartość projektu 
10 604 941,00 zł oraz „Rozwój w subregio-
nie podhalańskim ośrodka leczenia chorób 
nowotworowych poprzez kompleksową 
modernizację Oddziału” - całkowita wartość 
projektu 2 537 950,00 zł. 

Opracowanie: Witold Korzec

Powiat podjął energiczne działania z myślą o pozyskaniu funduszy europejskich 
z tzw. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jest duża szansa na re-
alizację projektów o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Będą pieniądze na nowe inwestycje i programy
– współpraca w ramach subregionu podhalańskiego


