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Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W połowie roku, przy okazji obchodów dwudziestolecia istnienia gminy Limanowa, ogólnopolskie media 

rozpisywały się nad walorami turystycznymi ziemi limanowskiej. Wskazywano wówczas na to, że Limanowa 
i okolice posiadają jeden z największych potencjałów w zakresie rozwoju sektora turystycznego na południu 
Polski, dlatego dziwi trwający od kilku lat proces zmierzający do osłabienia rangi miasta Limanowa jako 
miasta powiatowego znajdującego się w centrum regionu o dużym potencjale rozwojowym. Z Limanowej 
systematycznie znikają instytucje, które mieszkańcom miasta i okolic dawały zatrudnienie i poczucie bezpie-
czeństwa. W roku 2010 z Limanowej wyprowadzono oddział Głównego Urzędu Statystycznego, który dawał 
miejsca pracy blisko siedemdziesięciu osobom z miasta i okolic. Na nic zdały się argumenty natury ekono-
micznej wskazujące, że przed rokiem 2010 zakończono gruntowny remont zajmowanego przez GUS budyn-
ku, że zmodernizowano sieć telefoniczną i internetową, że pracowników nie stać na dojazdy do innych miast. 
Likwidacja oddziału GUS w Limanowej była sporym ciosem dla lokalnego rynku pracy. 

Od kilku tygodni toczy się dyskusja na temat likwidacji dyspozytorni medycznych w Małopolsce. Woje-
woda wprowadza w życie zapisy „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego”, w którym zakłada się istnienie na terenie województwa małopolskiego dwóch skoncentrowanych 
dyspozytorni medycznych znajdujących się w Krakowie i Tarnowie. W związku z tym dyspozytornia me-
dyczna w Limanowej ma ulec likwidacji do końca stycznia 2013 r. Znowu na nic zdają się argumenty, że 
teren jest trudny, pełen przysiółków nieznanych dyspozytorom z Krakowa, że do Limanowej i okolic przez 
cały rok przybywają liczni turyści i że powinien być tam zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa i 
reagowania na zagrożenia, że limanowianie tracą poczucie bezpieczeństwa. Argumenty te zdają się nic nie 
znaczyć wobec konieczności realizacji przez wojewodę planu działania systemu w Małopolsce. 

Przed kilkoma dniami mieszkańców regionu zaskoczyła kolejna wiadomość o zabieraniu etatów meryto-
rycznych z limanowskiego sanepidu do – jak to określił wojewoda – miejsc, gdzie etaty te są bardziej po-
trzebne, czyli do większych miast. do Krakowa, Bochni i Nowego Targu. Argumenty o potrzebie utrzymania 
merytorycznych etatów sanepidu w Limanowej znowu trafiają w próżnię. A przecież od lat wiadomo, że re-
gion jest słabo skanalizowany i że potrzeba rzetelnej kontroli ujęć wody pitnej na terenie całego powiatu, że 
przybywa gospodarstw agroturystycznych, które muszą być objęte kontrolą w zakresie jakości wyżywienia 
oferowanego turystom. W związku z likwidacją etatów merytorycznych w sanepidzie Limanowa straci kolej-
ne miejsca pracy. 

Chcę zapytać, czy z innych miast i powiatów – porównywalnych pod względem liczby mieszkańców, 
wielkości i potencjału rozwojowego – w równie szybkim tempie wyprowadzane są instytucje strategicznie 
ważne dla całego regionu. Czy Pan Minister uważa za słuszne i niezbędne realizowanie praktyk i programów, 
w związku z którymi instytucje świadczące o randze danej miejscowości wyprowadzane są do większych 
ośrodków miejskich? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




