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Szanowni Państwo,  

 

Oddajemy w Państwa ręce Raport o stanie Powiatu za 2020 

rok obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 

Powiatu.  

Zgodnie z przepisami, Zarząd Powiatu do 31 maja każdego roku jest 

zobowiązany przedstawić raport Radzie Powiatu. Dokument ten 

pełni trzy najważniejsze funkcje: informacyjno-sprawozdawczą 

(służy przedstawieniu stanu realizacji zadań organu wykonawczego 

JST), społeczno-partycypacyjną (w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy) 

i ewaluacyjno-ocenną (po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem 

organowi wykonawczemu wotum zaufania).  

W Raporcie o stanie powiatu za 2020 rok szczegółowo opisujemy m.in. problematykę 

związaną z wystąpieniem pandemii w marcu minionego roku. Wyjaśniamy, jak radziły sobie 

placówki powiatowe w tym zakresie, z jakimi problemami się borykały, jakie były kierunki ich 

działań. Piszemy również o sukcesach i największych wyzwaniach Wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Chrzanowie i Jednostek Powiatu Chrzanowskiego. Opis podjętych zadań oraz 

ich rezultatów przeplatamy najważniejszymi wskaźnikami, danymi, statystykami. Pragniemy 

jednak zaznaczyć, iż ograniczamy się wyłącznie do raportowania danych za rok poprzedni.  

W odrębnej części  sprawozdania wykazujemy aktywność Powiatu i Jednostek 

Organizacyjnych w pozyskaniu nowych dofinansowań ze środków unijnych i krajowych na 

realizację projektów.  

Serdecznie zapraszam do lektury!  

 

                                       Starosta Chrzanowski 

                            Andrzej Uryga 
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Rozdział I. Ogólna charakterystyka Powiatu Chrzanowskiego.  
 

1. Położenie i demografia  

Powiat Chrzanowski leży w północno-zachodniej części Województwa Małopolskiego. 

Graniczy z Powiatami: Olkuskim, Krakowskim, Oświęcimskim i Wadowickim oraz 

z Jaworznem w Województwie Śląskim.  

Tworzy go pięć gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Powiat 

Chrzanowski zajmuje powierzchnię 371,5 km2, na której zamieszkuje 124 190 osób, w tym 

60.077 mężczyzn i 64.113 kobiet. W miastach zamieszkuje 76.279 osób, a na wsi 47.911 osób. 

W 2020 roku urodzeń było 453, a zgonów 719, co daje ujemny przyrost naturalny (-266).  

(Dane GUS.)  

 

Schematyczna mapa Powiatu Chrzanowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych 

 

Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne: 

Migracje wewnętrzne na pobyt stały – napływ 495 osób. 

Migracje zagraniczne na pobyt stały – imigracja 16 osób.  

Migracje wewnętrzne na pobyt stały – odpływ 589 osób.   

Migracje zagraniczne na pobyt stały – emigracji 2 osoby.   

Saldo migracji wewnętrznych - 94 osoby.   

Saldo migracji zagranicznych 14 osób.  

(Dane GUS za I półrocze 2020 roku).  
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2. Władze Powiatu  

Skład Rady Powiatu Chrzanowskiego VI kadencji (2018-2023)  

1. Stanisław Dusza (zm. 19.03.2021 r.)  

2. Antoni Gawronek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

3. Michał Gawroński  

4. Bartłomiej Gębala – Wicestarosta  

5. Zofia Gniewek  

6. Dominik Godyń  

7. Ewa Jędrysik 

8. Andrzej Jura  

9. Stanisława Kasperczyk  

10. Marcin Kaszuba  

11. Włodzimierz Korczyński – Przewodniczący Rady Powiatu  

12. Leszek Kukla – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

13. Mirosław Lipowski  

14. Bogdan Łabuzek  

15. Andrzej Olszowski  

16. Adam Potocki – Członek Zarządu Powiatu  

17.  Paweł Rejdych  

18. Przemysław Rejdych – Etatowy Członek Zarządu Powiatu 

19. Piotr Rembiecha  

20. Andrzej Saługa  

21. Henryk Sawka  

22. Maria Siuda  

23. Janusz Szczęśniak  

24. Grażyna Trojanowska  

25. Andrzej Zieliński 

26. Leszek Kowalski (objęcie mandatu 6.04.2021 r. w związku ze śmiercią Radnego 

Stanisława Duszy)  

 

Skład Zarządu Powiatu Chrzanowskiego VI kadencji  

 Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski  

 Bartłomiej Gębala – Wicestarosta  

 Przemysław Rejdych - Etatowy Członek Zarządu 

 Ewa Jędrysik  - Członek Zarządu  

 Adam Potocki – Członek Zarządu 
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Rozdział II. Budżet Powiatu Chrzanowskiego   
 

W 2020 roku dochody ogółem Powiatu Chrzanowskiego wykonano w wysokości 

125 608 676,19 zł, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 118 666 817,52 zł, co 

stanowi 94,47 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 6 941 858,67 zł, co 

stanowi 5,53 % dochodów ogółem.  

 

 

 

Powiat zrealizował dochody bieżące z tytułu: 

1. Dotacji bieżących - 22 050 403,49zł, co stanowi  18,60% dochodów bieżących, z czego:  

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –3 353 379,22zł, 

b) dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone – 15 042 788,07 zł, 

c) dotacje z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań JST – 2 781 339,91 zł, 

d) dotacje z innych budżetów JST – 872 896,29 zł. 

2. Subwencji – 46 639 113,00 zł, co stanowi  39,30% dochodów bieżących,  

3. Podatku dochodowego od osób prawnych – 1 100 466,86 zł co stanowi 0,92% 

dochodów bieżących, 

4. Podatku dochodowego od osób fizycznych –35 936 377,00 zł, co stanowi 30,28% 

dochodów bieżących, 

5. Pozostałych dochodów własnych – 12 940 457,17 zł, co stanowi 10,90 % dochodów 

bieżących. 

 

118 666 817,52 zł

6 941 858,67zł 

Wykonanie dochodów 2020 roku

Dochody bieżące 94,47%

Dochody majątkowe 5,53%
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Analiza zrealizowanych dochodów bieżących w latach 2018-2020 

 

Na wykonane dochody majątkowe składają się: 

1. Dotacje majątkowe  - 2 981 091,12  zł, co stanowi 42,94% dochodów majątkowych 

z czego:  

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 433 911,68 zł, 

b) dotacje z innych budżetów JST – 1 987 179,44 zł, 

c) dotacje z Budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 

560 000,00 zł, 

22 050 403,49zł 

35 936 377,00zł 

1 100 466,86zł 

46 639 113,00zł 
12 940 457,17zł 

Źródła uzyskania dochodów bieżących  

Subwencje 39,30%

Podatek dochodowy od osób
fizycznych 30,28%

Dotacje bieżące 18,60%

Pozostałe dochody własne
10,90%

Podatek dochodowy od osób
prawnych 0,92%

Lp. Źródło dochodów 
Rok 

2018 2019 2020 

1 Subwencja 32 371 642,00 zł    36 465 541,00 zł     46 639 113,00   zł 

2 
Wpływy z tytułu podatków 

od osób fizycznych 
34 537 046,00 zł    36 960 052,00 zł   35 936 377,00 zł     

3 
Wpływy z tytułu podatków 

od osób prawnych 
2 388 615,96 zł     1 938 739,41  zł    1 100 466,86 zł     

4 Dotacje  17 553 890,69 zł    19 643 070,25 zł   22 050 403,49 zł   

5 Pozostałe dochody własne  12 580 786,55 zł     12 206 940,91 zł   12 940 457,17zł    
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2. Sprzedaż składników majątkowych – 352 959,55 zł, co stanowi 5,09 % dochodów 

majątkowych,  

3. Państwowe Fundusze Celowe  –  1 964 904,00 zł, co stanowi 28,31 % dochodów 

majątkowych, 

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł – 1 642 904,00 zł, co stanowi 23,66 % dochodów 

majątkowych, 

 

 

 

 

  

2 984 091,12zł 

1 964 904,00zł 

1 642 904,00zł 

352 959,55zł 

Źródła uzyskania dochodów majątkowych 

Dotacje majątkowe 42,94%

Państwowe Fundusze Celowe
28,31%

Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji pozyskane z
innych źródeł 23,66%

Sprzedaż mienia 5,09%
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Analiza zrealizowanych dochodów majątkowych w latach 2018-2020 

 

Lp. Źródło dochodów 
Rok 

2018 2019 2020 

1 

Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji 

pozyskane z innych źródeł 

- - 1 642 904,00 zł 

2 
Sprzedaż składników 

majątkowych  
5 678,90 zł 3 002,35 zł 352 959,55 zł 

3 
Państwowe Fundusze 

Celowe   
- 1 359 046,00 zł 1 964 904,00 zł 

4 Dotacje  8 665 210,19 zł 8 307 864,44 zł 2 981 091,12 zł 

5 Subwencje - 1 592 987,00 zł - 

6 

Środki finansowe  

z niewykorzystanych  

w terminie wydatków, które 

nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 

59 400,00 zł - - 

 

Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Powiat Chrzanowski uzyskał 

w 2020 r. dochody w łącznej wysokości 3 787 290,90 zł, co stanowi 3,02 % dochodów ogółem. 

Udział procentowy tych dochodów w stosunku do otrzymanych środków wynosi 88,54 %, 

dotacji bieżących oraz 11,46% dotacji majątkowych.  

 

3 353 379,22 zł 

433 911,68 zł 

Dochody na finansowanie zadań z udziałem 
środków europejskich

Dotacje bieżące 88,54%

Dotacje majątkowe 11,46%
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W 2020 roku wykonane wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego wyniosły ogółem 

118 645 885,18  zł, z czego wydatki  bieżące zrealizowano w kwocie 111 083 678,47 zł, co 

stanowi 93,63 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 562 206,71 zł, co 

stanowi 6,37 % wydatków ogółem. 

 

 

 

Wydatki zrealizowano w następujących kategoriach: 

1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 52 226 209,69 zł, 

2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodziny 

- 24 231 444,13 zł, 

3. Administracja publiczna - 12 469 503,63 zł, 

4. Transport i łączność - 9 603 697,11 zł,  

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrona narodowa    

-8 741 347,04 zł, 

6. Działalność usługowa i gospodarka mieszkaniowa - 4 707 643,27 zł, 

7. Ochrona zdrowia - 3 781 844,02 zł, 

8. Zadania z zakresu kultury fizycznej - 1 101 564,37 zł, 

9. Zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa  i rybołówstwa 

- 654 980,17 zł, 

10. Obsługa długu publicznego - 574 583,55 zł,  

11. Wymiar sprawiedliwości - 330 000,00 zł, 

12. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 121 738,20 zł, 

13. Turystyka  - 101 330,00zł. 

111 083 678,47zł 

7 562 206,71zł 

Wykonanie wydatków 2020 roku

Wydatki bieżące 93,63%

Wydatki majątkowe 6,37%
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UDZIAŁ PROCENTOWY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W 2020R. 

 

44,02%

20,42%

10,51%

8,09%

7,37%

3,97%

3,19%
0,93%

0,55%
0,48%

0,28%

0,10% 0,09%

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 44,02%

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej oraz rodziny 20,42%

Administracja publiczna 10,51%

Transport i łączność 8,09%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa oraz obrona narodowa 7,37%

Działalność usługowa i gospodarka mieszkaniowa
3,97%

Ochrona zdrowia 3,19%

Zadania z zakresu kultury fizycznej 0,93%

Zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska,
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa 0,55%

Obsługa długu publicznego 0,48%

Wymiar sprawiedliwości 0,28%

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego 0,10%

Turystyka 0,09%
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Powiat Chrzanowski w 2020 r. zrealizował przedsięwzięcia finansowane z udziałem 

środków europejskich o łącznej wartości 2 963 059,56 co stanowiło 2,50% wydatków ogółem 

z czego wydatki bieżące wyniosły 2 888 521,46 zł (97,48% zrealizowanych przedsięwzięć), 

a wydatki majątkowe 74 538,10 zł (2,52% zrealizowanych przedsięwzięć). 

 

 

 

Na planowane na dzień 31.12.2020r. przychody w łącznej kwocie 5 246 767,36 zł składały się: 

 

 kredyty w wysokości  4 300 000,00 zł, 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 

23 709,81 zł, 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 

923 057,55 zł. 

 

Powyższe przychody przeznaczone miały być na pokrycie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 1 406 767,36 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów  

w wysokości 3 840 000zł. 

 

Na koniec roku wykonane przychody wyniosły 11 183 015,81 zł i stanowiły je: 

 zaciągnięte kredyty w kwocie  4 300 000,00 zł, 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 

5 698 029,52 zł, 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 

1 184 986,29 zł. 

 

W roku 2020 Powiat nie zaciągnął kredytu krótkoterminowego. 

 

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego na koniec 2020 

roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 6 962 791,01zł. 

2 888 521,46 zł 

74 538,10 zł 

Wydatki na finansowanie zadań z udziałem 
środków europejskich

Wydatki bieżące 97,48%

Wydatki majątkowe 2,52%
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 Zadłużenie Powiatu Chrzanowskiego na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych 

kredytów wyniosło 34 130 000 zł i stanowiło 28,76% wykonanych dochodów bieżących 

budżetu.  

 

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 9 215,80 zł tj. 

 zobowiązanie  6 715,80 zł  z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy, 

 zobowiązanie 2 500,00 zł z tytułu f-ry za zakup wyposażenia na zagospodarowanie dla 

osoby usamodzielnionej.  

 

Powiat w 2020 r. nie udzielał pożyczek ani  poręczeń, nie  posiadał zobowiązań 

z innych tytułów dłużnych. 
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Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich  

      

Nazwa przedsięwzięcia 
Jednostka realizująca 

przedsięwzięcie 

Łączne nakłady 

finansowe 

Dofinansowanie 

UE 

Dofinansowanie 

BP 

Wkład własny 

Powiatu 

"Z pomocą rodzinie" PCPR w Chrzanowie 697 691,02 zł 597 690,94 zł - 100 000,08 zł 

"Małopolska Chmura Edukacyjna"  I LO w Chrzanowie 79 751,45 zł 68 139,97 zł 7 623,90 3 987,58 zł 

Rozwój edukacji zawodowej w 

powiecie chrzanowskim poprzez 

utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty 

edukacyjnej w obszarze głównym 

elektro-elektronicznym i pomocniczym 

mechaniczno-górniczym 

ZS Technicznych 

„Fablok”                      

w Chrzanowie 

590 757,43 zł 502 143,82 zł 29 590,95 zł 59 022,66 zł 

Poprawa edukacji zawodowej w PCE w 

Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez 

rozwój CKZ i oferty kształcenia 

zawodowego 

ZS Technicznych 

„Fablok”                     

w Chrzanowie 

237 887,35 zł 190 730,93 zł 11 316,42 zł 35 840,00 zł 

„Pokonaj kryzys” POIK w Chrzanowie 401 591,13 zł 341 143,26 zł 36 325,47 zł 24 122,40 zł 

"Małopolska Chmura Edukacyjna" -  

POKL 
II LO w Chrzanowie 20 027,93 zł 17 023,74 zł 2 002,79 zł 1 001,40 zł 

„ERASMUS +” Zespół Szkół w Libiążu 25 560,24 zł - - 25 260,24 zł 

„Sami Dzielni” – PDPS w Płazie PDPS w Płazie 12 360,00 zł 1 942,99 zł 10 417,01 zł - 
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„”Bezpieczny Dom – wsparcie dla 

kadry” – PDPS w Płazie 
PDPS w Płazie 298 313,29 zł 251 418,44 zł 46 894,85 zł - 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 

Bezpieczny Dom” PDPS w Płazie 
PDPS w Płazie 197 998,02 zł 157 819,85 zł 14 352,32 zł 25 825,85 zł 

„Bezpieczny Dom” – POWDiR  

w Chrzanowie 

POWDiR  

w Chrzanowie 
37 373,93 zł 29 789,94 zł 2 709,12 zł 4 874,87 zł 

„Kooperacje przeciw COVID” – PCPR 

w Chrzanowie 
PCPR w Chrzanowie 15 300,00 zł 2 405,16 zł 12 894,84 zł - 

Grant Zdalna szkoła w Ramach 

Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 

Starostwo Powiatowe w 

Chrzanowie 
99 999,99 zł 99 999,99 zł - - 

Projekt wsparcia dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

Covid-19 

 248 448,77 zł 248 448,77 zł - - 

RAZEM 2 963 060,55 zł 2 508 697,80 zł 174 127,67 zł 280 235,08 zł 
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Dofinansowania na nowe projekty ze środków unijnych i krajowych pozyskane przez  Powiat Chrzanowski i jednostki organizacyjne 

Powiatu Chrzanowskiego  w roku 2020 

W roku 2020 Powiat Chrzanowski oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu Chrzanowskiego pozyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 

74 661 974,60 zł. W tym na projekty finansowane ze środków krajowych 55 759 431,83 zł oraz na projekty finansowane ze środków unijnych: 

18 902 542,77 zł. Całkowita wartość projektów, na które otrzymano dofinansowanie wyniosła:  79 585 374,45 zł. Wkład własny do projektów 

wyniósł: 4 923 399,85 zł. Oznacza to, iż całkowita wartość dofinansowania pozyskanego na projekty w stosunku do ich łącznej wartości wyniosła: 

93,81%  

Dofinansowanie w wysokości 74 661 974,60 zł  zostało pozyskane przez następujące jednostki i wydziały: 

 

 

Pełen raport zamieszczono na stronie:  

www.powiat-chrzanowski.pl/files/dokumenty/raportzbiorczyza2020rokwersjaostateczna.pdf
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Rozdział III. Powiat Chrzanowski w obliczu pandemii 
 

W marcu 2020 roku w Polsce pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań na 

koronawirusa. Epidemia rozprzestrzeniała się w bardzo szybkim tempie, przechodząc 

w pandemię. W Powiecie Chrzanowskim odnotowano w sumie 4349 zakażeń SARS-CoV-2. 

Najwięcej zachorowań wystąpiło w październiku – 2034 chorych, listopadzie – 1647 chorych 

i grudniu 510 chorych. Zachorowało 2447 kobiet oraz 1902 mężczyzn. Zachorowania wystąpiły 

na terenie całego Powiatu: 

 w Gminie Chrzanów - 1624 mieszkańców, 

 w Gminie Trzebinia – 1106 mieszkańców, 

  w Gminie Libiąż – 800 mieszkańców, 

  w Gminie Alwernia – 477 mieszkańców, 

  w Gminie Babice – 342 mieszkańców. 

 

Najczęściej chorowały osoby w grupie wiekowej: 40 – 44 lat –531 osób, następnie 35 – 39 

lat –498 osób i 55 – 54 lata – 448 osób. W grupie wiekowej 75 lat i powyżej zachorowały na 

naszym terenie 272 osoby. Zgodnie z przepisami w ogniskach COVID – 19 przeprowadzono 

7454 dochodzenia epidemiologiczne. Osobom zakażonym i osobom narażonym na zakażenie 

poprzez kontakt z osobami zakażonymi na COVID – 19 wydano 2044 decyzje w formie 

papierowej i 1822 decyzje ustne o nałożeniu izolacji i kwarantanny oraz decyzji zwalniających 

z izolacji i kwarantanny. Kwarantannę nałożono również na 1315 osób powracających 

z zagranicy; 44 osoby kwarantannę odbywały w wyznaczonych miejscach instytucjonalnych.  

Osoby z podejrzeniem zachorowania lub osoby zakażone kierowano na wymazy w kierunku 

SARS – CoV – 2. Zlecono wykonanie 1647 badań. Na badania kierowano również osoby przed 

przyjęciem do ZOL, DPS i Hospicjum – zlecono wykonanie 46 badań. 

(Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, Raport "Stan 

sanitarny powiatu chrzanowskiego za rok 2020") 

 

Z uwagi na wystąpienie w marcu 2020 roku przypadków koronawirusa w Powiecie 

Chrzanowskim podjęto działania związane z uruchomieniem w Szpitalu Powiatowym 

w Chrzanowie specjalistycznego laboratorium do badań w kierunku SARS-CoV-2. 

Laboratorium otwarto w czerwcu.  

 

Materiał dostarczany był do Chrzanowa nie tylko z miejscowej lecznicy, ale również 

z innych szpitali. Średnio wykonywano około 100  badań dziennie. Chrzanów stał się tym 

samym jednym z ośmiu ośrodków w Województwie Małopolskim wykonującym tego typu 

badania. Najbliższe znajdowały się w Krakowie. Testy można było wykonywać od 1 lipca 2020 

roku.  

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju od 15 września 2020 r. Szpital Powiatowy 

w Chrzanowie funkcjonował jako Szpital I poziomu zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . 

Uruchomił 7 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie 

z decyzją Wojewody Małopolskiego w październiku 2020 r. uruchomił 3 pododdziały 

covidowe – pulmonologiczny, wewnętrzny i kardiologiczny.  

Na koniec roku funkcjonowało w chrzanowskiej lecznicy 66 łóżek dla pacjentów zakażonych, 

7 łóżek dla pacjentów podejrzanych i 3 stanowiska intensywnej terapii. Ponadto, wyodrębniono 

stanowisko dializacyjne dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

wymagających dializoterapii.  
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W obliczu pandemii Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i jednostki organizacyjne 

Powiatu Chrzanowskiego stanęły przed wyzwaniem reorganizacji pracy. Decyzję tę podjęto w 

trosce o zdrowie osób odwiedzających urząd oraz pracowników. Przyjmowanie pism od 

mieszkańców odbywało się na Dzienniku Podawczym głównej siedziby urzędu przy ul. 

Partyzantów 2 w Chrzanowie. Klienci Wydziału Komunikacji i Paszportów byli obsługiwani 

wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty za pośrednictwem strony internetowej 

www.kolejka.powiat-chrzanowski.pl – zakładka „Internetowa rejestracja do kolejki” oraz 

telefonicznie.  Za sukces należy uznać zarejestrowanie w tych trudnych okolicznościach aż 

8476 pojazdów i wypracowanie rozwiązań, które to zapewniły.  

Zamknięto dla klientów budynek przy ulicy Zielonej 20, w którym mieści się Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie. Sprawę można było 

załatwić telefonicznie lub mailowo. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych była możliwa 

wyłącznie przez platformę WebEwid.  

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie kluczową kwestią stała się 

odpowiednia komunikacja z przedsiębiorcą z uwagi na wdrażanie działań łagodzących 

negatywne skutki pandemii w ramach Tarczy Antykryzysowej.  PUP wykorzystał zdalną 

komunikację z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Stan epidemii potraktowano jako 

okoliczność stanowiącą uzasadnioną przyczynę odmowy przez bezrobotnego przyjęcia 

propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Ponadto, pracodawca miał prawo do 

niewyrażenia zgody na skierowanie kandydatów przez urząd w ramach złożonej oferty pracy, 

wykorzystując wyłącznie zdalną procedurę rekrutacji.  

Szkoły ponadpodstawowe zawiesiły zajęcia w formie stacjonarnej. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. Początkowo nauczyciele 

i rodzicie nie byli w pełni przygotowani do nauczania w takiej formie. Konieczna była 

reorganizacja działań, znalezienie nowych sposobów pracy, nauki, kontaktu. Należało poznać 

dostępne portale, komunikatory, platformy, a nowe narzędzia informacyjne i ich możliwości 

dobrze przetestować wybierając najwłaściwsze i najbardziej odpowiednie do pracy nauczyciela 

i ucznia. 

Dużą barierą okazały się trudności techniczne, częste problemy z internetem, przeciążenia 

stron, zrywane połączenia. Brakowało sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w ogóle. 

Powiat Chrzanowski szybko zareagował.  

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna 

Tablica” na lata 2020-2024 do I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie trafiło 

5 komputerów, do II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie - 7, do Zespołu Szkół 

Technicznych „Fablok” w Chrzanowie - 7, do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych 

w Trzebini - 5, do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini - 16, a do Zespołu Szkół 

w Libiążu – 3 monitory interaktywne.  

W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 plus na pracę zdalną powiatowe 

jednostki oświatowe otrzymały 173.421,18 zł wsparcia finansowego na zakup sprzętu 

komputerowego dla nauczycieli.  

W ramach programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego za  99.999 zł Powiat kupił 30 zestawów komputerowych do 

nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. Działanie finansowano ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. 

http://www.kolejka.powiat-chrzanowski.pl/
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Szkoły miały utrudniony dostęp do informacji o  niektórych uczniach i przyczynie 

niskiej frekwencji na zajęciach. Nie realizowano zaplanowanych uroczystości, konkursów, 

zawodów sportowych. Odwołano wycieczki i zielone szkoły.   

Nauczyciele brali udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach w formie 

zdalnej, wzbogacając tym samym warsztat pracy potrzebny w nowych okolicznościach.  

Pomimo trudności uczniowie odbyli praktyki zawodowe u pracodawców. Zgodnie 

z wytycznymi MEN, oprócz kształcenia teoretycznego, zrealizowali także kształcenie 

praktyczne w zawodzie.  

Pandemia spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach 

i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminów. Ze 

względów bezpieczeństwa podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały 

szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Ponadto, aby ograniczyć 

kontakty i minimalizować ryzyko zagrożenia, egzaminy maturalne w 2020 roku 

przeprowadzono wyłącznie w formie pisemnej.  

 

W połowie marca wstrzymano wyjścia na zewnątrz pensjonariuszy Powiatowego Domu 

Pomocy Społecznej w Płazie oraz odwiedziny bliskich, a także wstęp do obiektu osób trzecich. 

Kadra starała się zapewnić chorym bezpieczne warunki. Dbano jednocześnie o dobrą kondycję 

psychiczną mieszkańców organizując m.in cykl terapii. Jednak przede wszystkim w PDPS 

skupiano się na utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników. Placówka pozyskała 

blisko 500 tys. zł dofinansowania w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet 

Społeczny. Bezpieczny dom”. Zakupiono środki ochrony i sprzęt niezbędny w walce 

z pandemią i jej skutkami. Utworzono cztery miejsca izolacji/ kwarantanny dla mieszkańców 

i dwa dla pracowników niewyrażających zgody na powrót do własnych domów z przyczyn 

sanitarnych. Zatrudniono pięciu dodatkowych pracowników w przeliczeniu na cztery etaty (na 

trzy miesiące) świadczących  działania edukacyjne i wspomagające. Wykonano 148 testów na 

koronawirusa wśród pracowników. Zakupiono trzy zestawy sprzętu umożliwiającego kontakt 

online z rodzinami pensjonariuszy.  

 

Problemy wynikające z zagrożenia epidemiologicznego zaobserwowano także 

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie. Chodziło o realizację zadań inwestycyjnych, 

remontowych i bieżącego utrzymania dróg oraz działań administracyjno-nadzorczych. 

Brakowało bowiem kadry. Kilka osób z załogi zachorowało na COVID-19, zaś jedna z nich 

zmarła. Pojawiły się dodatkowe koszty związane z koniecznością zabezpieczenia pracowników 

oraz dezynfekcją pomieszczeń i sprzętu, którymi załoga się posługiwała. Dla 

zminimalizowania ryzyka przenoszenia zakażeń Dyrektor jednostki wprowadził możliwość 

pracy zdalnej dla wszystkich pracowników etatowych jednostki.  

 

Na mocy zadań nałożonych przez Wojewodę Małopolskiego Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie zaangażowany 

został w walkę z pandemią. Dzięki temu zorganizowano miejsca zbiorowej kwarantanny 

w powiecie chrzanowskim, oprócz tego Wydział koordynował dystrybucję środków 

dezynfekujących i ochrony osobistej m.in. do placówek oświatowych. Zajmował się również 

gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących liczby osób przebywających na 

kwarantannie i chorych na COVID-19. 

 

Pomimo trudności, jakie spowodowała pandemia Powiat oraz jednostki organizacyjne 

zapewniły ciągłość działania oraz realizację swoich ustawowych zadań.   
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Rozdział IV. Oświata i wychowanie  
Powiat Chrzanowski jest organem prowadzącym dla publicznych szkół 

ponadpodstawowych.  W roku szkolnym 2019/2020 Powiat prowadził 12 placówek 

oświatowych, w tym: 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie,  

- II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie,  

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie,  

- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie ( od 01.09.2020r. Zespół Szkół Technicznych 

„Fablok”), w tym: 

 Technikum Nr 1 w Chrzanowie,   

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Chrzanowie,  

  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie, w tym:  

 Szkoła Policealna Nr 1 w Chrzanowie,  

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie,  

 Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie,  

 

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, w tym: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trzebini,  

 Technikum Nr 1 w Trzebini,  

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Trzebini,  

 Szkoła Policealna Nr 1 w Trzebini,  

 

- Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini, w tym: 

 Technikum Nr 2 w Trzebini,  

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Trzebini,  

 Szkoła Policealna Nr 2 w Trzebini,  

 

- Zespół Szkół w Libiążu, w tym: 

 Liceum Ogólnokształcące w Libiążu,  

 Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Libiążu,  

 Szkoła Policealna w Libiążu,  

 Szkoła Branżowa I stopnia w Libiążu,  

 

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie, w tym: 

 Szkoła Podstawowa Nr 9 w SOSW w Chrzanowie,  

 Branżowa Szkoła I stopnia w SOSW w Chrzanowie,  

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Chrzanowie,  

 

- Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, w tym  

 Szkoła Policealna Nr 2 w Chrzanowie,  

 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie,  

- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie,  

- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini. 
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Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego jest przeprowadzany 

w systemie elektronicznym. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu pełni rolę koordynatora tych 

działań. Od kwietnia do września 2020 r. przeprowadzono procedury związane z naborem na 

rok szkolny 2020/2021. W efekcie liczba uczniów klas pierwszych w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Chrzanowski wyniosła 963 osoby. 

W powiatowych placówkach oświatowych wg stanu na dzień 14 grudnia 2020 r. 

zatrudniano łącznie 431 nauczycieli, w tym: bez stopnia – 2, stażystów – 16, kontraktowych 

– 44, mianowanych – 39, dyplomowanych – 309.  

W roku 2020, zostały przyznane nagrody i stypendia dla uczniów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski: Nagrodę "za najlepsze wyniki w nauce" 

otrzymał uczeń klasy trzeciej I LO w Chrzanowie, Nagrodę "za szczególne osiągnięcia 

artystyczne" otrzymała uczennica klasy drugiej II LO w Chrzanowie, Nagrodę "za wybitne 

osiągnięcia sportowe" otrzymała, uczennica klasy drugiej w I LO w Chrzanowie. Stypendia dla 

najzdolniejszych uczniów: zdobyło dwoje uczniów z I LO w Chrzanowie – finalistka olimpiady 

języka angielskiego i finalista olimpiady historycznej oraz uczeń ZSTU w Trzebini – finalista 

olimpiady przedsiębiorczości. 

Nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Chrzanowski otrzymało 14 nauczycieli. Tytuł „Zasłużony Nauczyciel dla Powiatu 

Chrzanowskiego szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Chrzanowski” otrzymali: Elżbieta Baran - nauczyciel biologii, Wicedyrektor Zespołu Szkół w 

Libiążu w latach 2001 – 2010, Marzena Noworyta - nauczyciel języka rosyjskiego, języka 

polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Irena 

Pacia - nauczyciel chemii, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie w latach 2001 

– 2006. 

Wydatki na oświatę w latach  2016 – 2020 (w złotych) 

Rok 

budżetowy 

Subwencja 

oświatowa 

Dopłata do oświaty 

z budżetu powiatu 

Wydatki na 

oświatę ogółem 

2016 31 631 939,00 zł 3 492 357,94 zł 35 124 296,94 zł 

2017 31 209 195,00 zł 4 266 877,53 zł 35 476 072,53 zł 

2018 30 892 262,00 zł 6 065 225,67 zł 36 957 487,67 zł 

2019 34 887 940,00 zł 6 448 085,15 zł 41 336 025,15 zł 

2020  43 999 511,00 zł 6 889 430,85 zł 50 888 941,85 zł 
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Ogólna liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski 

 

Liczba uczniów klas I szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski w roku szkolnym 

2020/2021 (stan na 30 września 2020 r.)  

L.p. Nazwa szkoły/typ szkoły 

 

Liczba uczniów/ 

słuchaczy wg 

stanu na 

30.09.2018 r. 

Liczba uczniów/ 

słuchaczy wg 

stanu na 

30.09.2019 r. 

* podwójny 

rocznik I klas 

Liczba uczniów/ 

słuchaczy wg 

stanu na 

30.09.2020 r 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie 510 633 648 

2. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie 428 735 767 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 

w Chrzanowie 
175 188 162 

4.  Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie /  

Zespół Szkół Technicznych „Fablok w 

Chrzanowie 

329 408 368 

5. Zespół Szkół Techniczno – Usługowych  

w Trzebini, w tym: 

336 
441 

418 

 

6. Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych  

w Trzebini 

603 
735 

759 

 

7. Zespół Szkół w Libiążu 304 
386 

368 

 

8. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Chrzanowie 

253 
267 

236 

 

RAZEM 2938 3793 3726 

9. 

 

Liczba uczniów/dzieci z zespołem rewalidacyjno-

wychowawczym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Chrzanowie 

 

176 193 200 

ŁĄCZNIE poz. 1 - 9 3 114 3986 3926 
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Ogólna liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski - rok szkolny: 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 
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Wyniki matur w szkołach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski w roku szkolnym 

2019/2020 

Nazwa szkoły 
Liczba zdających 

ogółem zdało % Nie zdało % 
I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W CHRZANOWIE  
159 149 93,7 10 6,3 

II LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W 

CHRZANOWIE 

 

117 102 87,2 15 12,8 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNO-

CHEMICZNYCH W TRZEBINI  

 

116 64 55,2 52 44,8 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNO-

USŁUGOWYCH TRZEBINI 
74 45 60,8 29 39,2 

POWIATOWE CENTRUM 

EDUKACYJNE 

W CHRZANOWIE  

(cz.1 - Technikum) 

 

30 15 50,0 15 50,0 

POWIATOWE CENTRUM 

EDUKACYJNE 

W CHRZANOWIE  

(cz.2 – LO dla dorosłych) 

 

4 0 0,0 4 100,0 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU 

 
51 38 74,5 13 25,5 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 

DOROSŁYCH 

W CHRZANOWIE 

 

35 13 37,1 22 62,9 
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Zatrudnienie nauczycieli (w etatach) wg stanu na 14.12.2020 r. 

Nazwa szkoły 

Zatrudnienie nauczycieli (w etatach) 

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany OGÓŁEM 

I Liceum Ogólnokształcące w 

Chrzanowie 
0,00 0,50 3,72 1,00 41,83 47,05 

II Liceum Ogólnokształcące w 

Chrzanowie  
0,00 2,00 3,76 3,64 54,15 63,55 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Chrzanowie  
0,00 0,00 1,05 1,00 4,11 6,16 

Zespół Szkół Technicznych 

"FABLOK" w Chrzanowie  
0,00 0,50 0,09 4,00 26,95 31,54 

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych 

w Trzebini 
1,36 2,00 4,97 3,27 25,18 36,78 

Zespół Szkół Ekonomiczno-

Chemicznych w Trzebini 
0,00 3,45 7,29 9,86 37,77 58,37 

Zespół Szkół w Libiążu 
0,00 1,78 1,11 1,95 33,02 37,86 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Chrzanowie  
0,00 0,27 3,08 0,78 3,47 7,60 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Chrzanowie 
0,00 1,50 7,00 9,00 55,00 72,50 

RAZEM 
1,36 12,00 32,07 34,50 281,48 361,41 

 

 

 

Zatrudnienie nauczycieli (w osobach) wg stanu na 14.12.2020 r. 

Nazwa szkoły 

Zatrudnienie nauczycieli (w etatach) 

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany OGÓŁEM 

I Liceum Ogólnokształcące w 

Chrzanowie 
0 1 4 1 44 50 

II Liceum Ogólnokształcące w 

Chrzanowie  
0 2 5 4 60 71 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Chrzanowie  
0 0 2 1 9 12 

Zespół Szkół Technicznych 

"FABLOK" w Chrzanowie  
0 1 1 4 32 38 

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych 

w Trzebini 
2 2 6 4 27 41 

Zespół Szkół Ekonomiczno-

Chemicznych w Trzebini 
0 4 8 11 40 63 

Zespół Szkół w Libiążu 
0 3 2 2 35 42 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Chrzanowie  
0 1 9 3 7 20 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Chrzanowie 
0 2 7 9 55 73 

RAZEM 
2 16 44 39 309 410 
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Rozdział V. Ochrona zdrowia 
 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie  

Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest wielospecjalistyczną placówką medyczną 

zapewniającą bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom Powiatu Chrzanowskiego oraz 

powiatów ościennych, jak również osobom czasowo przebywającym na jego terenie. 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju od 15 września 2020r. Szpital funkcjonował 

jako Szpital I poziomu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez uruchomienie 

w swojej strukturze 7 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Od 7 października 2020 do chwili obecnej Szpital funkcjonuje jako Szpital II poziomu 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 poprzez uruchomienie w swojej strukturze łóżek dla pacjentów 

z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, dla pacjentów zakażonych, stanowiska 

intensywnej terapii oraz stanowisko dializacyjne. 

Szpital posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia m.in. w takich rodzajach 

świadczeń jak: ratownictwo medyczne, leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne, rehabilitacja lecznicza, opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień, podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia odrębnie 

kontraktowane (dializy), programy profilaktyczne, programy zdrowotne (lekowe), 

chemioterapia.  

Dodatkowo w roku 2020 Szpital otrzymał kontrakt z NFZ na świadczenia związane 

z leczeniem i przeciwdziałaniem COVID-19. 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie posiada w swej strukturze 18 oddziałów 

stacjonarnych, dysponujących 448 łóżkami, w tym 15 stanowiskami intensywnej terapii 

(w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Oddziale Neonatologicznym). Do 

ogólnej liczby łóżek szpitalnych wliczono łóżka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału 

Neonatologicznego. Ponadto w Szpitalu funkcjonuje Oddział Dzienny Psychiatryczny z 25 

miejscami dziennymi, Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej z 30 miejscami, 

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej z 15 miejscami oraz Stacja Dializ, w której 

znajduje się 11 stanowisk dializacyjnych.  

Średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach w 2020 roku wyniosło 53,34%, wynikało to 

z ograniczonej liczby pacjentów przyjętych na oddziały szpitalne z powodu wystąpienia 

COVID-19.  

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego od 

października 2020 uruchomiono 3 pododdziały Covidowe – Pulmonologiczny, Wewnętrzny 

i Kardiologiczny. Na koniec roku 2020 funkcjonowało w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 

66 łóżek dla pacjentów zakażonych, 7 łóżek dla pacjentów podejrzanych oraz 3 stanowiska 

intensywnej terapii. 
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Liczba leczonych w latach  2016 – 2020 wg trybu przyjęcia 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogólna liczba 

leczonych  
19 832 20 103 18 793 18 668 15 354 

Liczba leczonych  

w trybie nagłym  
10 288 10 311 11 210 10 459 7 602 

Liczba leczonych  

w trybie planowym  
9 544 9 792 7 583 7 953 7 752 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) udzielane są świadczenia zdrowotne dla 

pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. 

Od września 2020 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje dodatkowe 7 łóżek 

dla pacjentów podejrzanych o zachorowanie na COVID-19. 

 

Zestawienie: Działalność SOR w latach 2016 – 2020 

Rodzaj 

świadczenia 

zdrowotnego 

2016 2017 2018 2019 2020 

Porady 

ambulatoryjne 
15831 16430 16500 15744 11089 

Hospitalizowani 

do 24 godzin 

w SOR 

1 558 1 375 1 377 1 060 1 540 

Przyjęcia 

pacjentów 

w trybie nagłym 

10288 10311 9 386 9 234 7 602 

Ogólna ilość 

udzielonych 

świadczeń 

27677 28116 27263 26038 20231 

 

 

Położnictwo 

W roku 2020 w oddziale położniczo-ginekologicznym odbyło się 919 porodów, co stanowi 

wzrost o ok. 20 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany był zakończoną 

w listopadzie 2019 roku, przebudową oddziału położniczego i bloku porodowego wraz z salą 

cięć oraz z wyposażeniem i modernizacją. 

 

Wpływ na zwiększoną liczbę porodów miała również kampania promująca chrzanowską 

porodówkę pod hasłem „Szpital Powiatowy w Chrzanowie – tu rodzi się Szczęście” 

zachęcająca kobiety ciężarne do porodu w chrzanowskim szpitalu. 
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Zestawienie liczby porodów i urodzonych noworodków w latach 2016 – 2020 

Lp. Nazwa 2016 2017  2018 2019 2020 

1 PORODY 844 927 992 746 919 

2 NOWORODKI 847 933 993 754 918 

 

Działalność Bloku Operacyjnego 

Blok Operacyjny składa się z 6 sal operacyjnych, a wykonywane zabiegi stanowią ok. 

24% z ogółu leczonych. Spadek liczby zabiegów operacyjnych w roku 2020 wynikał z faktu 

wstrzymania zabiegów planowych w związku z epidemią COVID-19. 

 

Zestawienie liczby zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym w latach 2016 – 2020 

Lp. Nazwa oddziału 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Oddział Chirurgii 

Ogólnej  
797 796 685 759 444 

2 

Oddział Chirurgii 

Ogólnej 

i Onkologicznej 

676 634 503 499 321 

3 

Oddział Chirurgii 

Urazowo - 

Ortopedycznej 

995 941 921 812 661 

4 
Oddział Położniczo-

Ginekologiczny 
744 1 340 1 434 1 371 1 111 

5 
Oddział 

Kardiologiczny 
326 378 457 571 361 

6 Oddział Urologiczny 746 788 758 612 615 

7 Inne 3 12 56 81 107 

  OGÓŁEM 4 287 4 889 4 814 4 912 3 620 

 

Stacja Dializ 

Szpital zapewnia całodobowy dostęp do świadczeń hemodializoterapii dla pacjentów 

Powiatu Chrzanowskiego, jak również dla pacjentów z sąsiednich powiatów. Od października 

2020 r. w szpitalu wyodrębnione zostało stanowisko dializacyjne dla pacjentów 

z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagali dializoterapii.  

Zestawienie liczby dializ wykonanych w Szpitalu w latach 2016 –2020 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

dializ 
9 196 9 952 10 600 10 704 10 855 
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Działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

Szpital prowadzi działalność ambulatoryjną w 16 poradniach specjalistycznych. Spadek 

liczby porad ambulatoryjnych wykonanych w roku 2020 wynikał z sytuacji epidemiologicznej 

w kraju i czasowych ograniczeń w udzielaniu porad tradycyjnych i teleporad. 

 

Zestawienie liczby udzielonych porad w poradniach specjalistycznych w latach  

2016 – 2020 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Ogółem liczba 

udzielonych porad 

ambulatoryjnych 

70438 68244 69732 69762 58487 

 

Działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

W strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie funkcjonuje 

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w której corocznie zadeklarowanych jest 

ok. 2 043 pacjentów.  

Działalność w zakresie opieki psychiatrycznej 

Szpital aktywnie prowadzi działalność w ramach Powiatowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego. Pacjenci mogą skorzystać ze stacjonarnego leczenia w Oddziale 

Psychiatrycznym, porad ambulatoryjnych w Poradni zdrowia psychicznego i Zespole leczenia 

środowiskowego (domowego) lub świadczeń udzielanych w trybie dziennym w Oddziale 

dziennym psychiatrycznym (ogólnym). 

Zestawienie z działalności szpitala w zakresie psychiatrii w latach 2016 – 2020 

  

ROK 

Oddział 

psychiatryczny 

Poradnia zdrowia 

psychicznego 

Zespół leczenia 

środowiskowego 

(domowego) 

Oddział dzienny 

psychiatryczny 

Liczba leczonych Liczba porad Liczba wizyt Liczba osobodni 

2016 502 2038 932 5478 

2017 482 2 030 909 5 661 

2018 472 1 892 873 5 691 

2019 558 1 916 946 5 728 

2020 429 1 923 1 090 4 387 

 

Działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej 

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, kinezyterapii i hydroterapii oraz 

masażu z terapią manualną.  
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Zestawienie z działalności szpitala w zakresie rehabilitacji w latach 2016 – 2020 

ROK 

Oddział 

rehabilitacji 

ogólnej  

Oddział 

rehabilitacji 

neurologicznej  

Zakład rehabilitacji   
Poradnia 

rehabilitacyjna  

Liczba leczonych Liczba leczonych Liczba zabiegów Liczba porad 

2016 362 228 102 028 1 721 

2017 387 239 95 898 1 721 

2018 372 234 112 891 1 769 

 2019 358 222 110 712 1 413 

    2020 207 147 87 576 555 

 

Działalność w zakresie ratownictwa medycznego 

W 2020 roku w Chrzanowie stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego, 

w tym jeden specjalistyczny (lekarz, ratownik medyczny i pielęgniarka) i jeden zespół 

podstawowy (dwóch ratowników medycznych). Natomiast w Trzebini, Libiążu i Wygiełzowie 

- po jednym podstawowym zespole ratownictwa medycznego.  Zespoły ratownictwa 

medycznego udzielały świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapewnienia pomocy każdej osobie 

znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 

Zestawienie ogólnej liczby wyjazdów Pogotowia Ratunkowego w latach 2016 – 2020 

w podziale na rodzaje zespołów 

Rodzaj 

zespołu/miejscowość 
2016 2017 

 

2018 

 

 

2019 2020 

Specjalistyczny–

Chrzanów 
2 134 2 176 2 127 2 211 2 132 

Podstawowy I–Chrzanów 2 196 2 200 2 086 2 084 2 057 

Podstawowy II–Trzebinia 1 897 1 977 2 009 1 985 1 966 

Podstawowy III–

Wygiełzów 
1 413 1 599 1 621 1 796 1 701 

Podstawowy IV–Libiąż 1 353 1 419 1 359 1 425 1 486 

Razem 8 993 9 371 9 202 9 501 9 342 
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Sytuacja ekonomiczna  

 Według danych bilansowych za rok 2020 Szpital zanotował ujemny wynik finansowy 

w wysokości 5.814.932,98 zł. Wartość bezwzględna straty nie  przekroczyła poziomu kosztów 

amortyzacji, które wyniosły 5 932.911,73 zł. Wielkość straty uległa zmniejszeniu względem 

roku ubiegłego. Ukształtowanie się w kolejnym okresie rozliczeniowym niekorzystnego 

wyniku finansowego należy przypisać niedostatecznej w relacji do faktycznych kosztów 

wycenie procedur szpitalnych przez ubezpieczyciela publicznego (NFZ). Wpływ braku 

zbilansowania przychodów i kosztów na płynność finansową został w 2020 roku zniwelowany 

poprzez zaciągnięcie kredytu długookresowego na spłatę zadłużenia przeterminowanego 

w wysokości 4 mln zł. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu trwała do marca 2021 roku. 

W perspektywie długoterminowej zrównoważenie wpływów i wydatków gwarantować ma 

realizacja Programu Naprawczego Szpitala. Jednakże na kondycję ekonomiczno-finansową 

Szpitala, a także na możliwości wdrożenia przedsięwzięć proefektywnościowych składających 

się na program naprawczy w dużym stopniu wpłynęła sytuacja epidemiczna, będąca 

następstwem rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-Cov-2. Wpływ pandemii na warunki 

funkcjonowania Szpitala widoczny był zarówno w obszarze przychodowym, jak i kosztowym.  

 W zakresie przychodów rozwój pandemii spowodował opóźnienie realizacji planów 

dotyczących wdrożenia nowych rodzajów świadczeń medycznych, a także brak możliwości 

pełnego wykonania świadczeń wynikających z zawartego kontraktu z NFZ. Wpływ tego 

czynnika został złagodzony poprzez przedłużenie okresu rozliczeniowego realizacji świadczeń 

zakontraktowanych na rok 2020 do połowy roku 2021.  

 Jednocześnie jednak Szpital uzyskiwał dodatkowe przychody z wykonawstwa 

świadczeń związanych z pandemią – badań diagnostycznych, utrzymywaniem gotowości 

w reżimie sanitarnym, prowadzeniem od listopada pododdziałów zakaźnych, a także refundacje 

dodatków za pracę z pacjentami zakażonymi dla personelu medycznego. Łącznie w 2020 roku 

Szpital otrzymał z tego tytułu ponad 17 mln zł przychodów.     

 W zakresie kosztów wybuch pandemii spowodował znaczące zmiany w strukturze 

kosztów materiałowych. Przyrost kosztów sprzętu ochrony indywidualnej, środków 

dezynfekujących oraz odczynników do badań diagnostycznych na COVID-19 w 2020 roku 

wyniósł ponad 9 mln zł. Z kwoty tej ponad 6 mln zł sfinansowano pozyskiwanymi darowiznami 

rzeczowymi i gotówkowymi.  

 Podstawowym źródłem przychodów Szpitala była realizacja świadczeń medycznych. 

Przychody z tego tytułu stanowiły ponad 98% przychodów ze sprzedaży, z tego wpływy ze 

świadczeń w ramach kontraktu z NFZ wynosiły ok. 96% wartości sprzedaży ogółem. 

 W strukturze kosztów funkcjonowania Szpitala dominują koszty osobowe. Stanowią 

one 70% wartości przychodów ze sprzedaży (64% całkowitych kosztów funkcjonowania 

Szpitala). Kolejnymi głównymi rodzajami kosztów są: materiały obejmujące głównie leki 

i sprzęt medyczny (17% w strukturze kosztów) oraz usługi obce (12%), w których największy 

udział mają usługi medyczne i inne usługi związane z obsługą pacjentów (m. in. żywienie 

pacjentów, usługi pralnicze). 

 

Realizacja programu inwestycyjnego 

Szpital zrealizował inwestycje na łączną wartość 12.460.142,59 zł.   

Najważniejsze zadania inwestycyjne:  
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 Projekt „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem 

poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu 

Powiatowym w Chrzanowie”, dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W ramach zadania  

w 2020 roku zrealizowano łączne nakłady w wysokości 2.550.546,96 zł, przeznaczone 

w największej części na prace budowlane,  a także na zakup aparatury medycznej. 

 Laboratorium mikrobiologiczne do oznaczania zakażenia koronawirusem 

- 492.796,06 zł oraz aparaty do oznaczania koronawirusa - 432.000,00 zł, 

 Respiratory różnego typu – 1.046495,83 zł, 

 Ambulanse Pogotowia Ratunkowego - 1.224.934,38 zł, 

 Aparat RTG - 894.744,00 zł, 

 Rozbudowa instalacji tlenowej – ze środków przekazanych przez Wojewodę 

Małopolskiego – 660.000,00 zł,  

 Aparat mammograficzny dofinansowany w ramach strategii onkologicznej 

Ministerstwa Zdrowia -  759.978,00 zł,  

  Bronchofiberoskopy zakupione przy dofinansowaniu jednostek samorządowych – 

443.942,16 zł,  

 Inne większe zadania: USG kardiologiczne (program POLKARD – 205.495,79 zł, 

sprzęt do rehabilitacji (dofinansowanie PFRON – 158.652,00 zł), wymiana windy - 

233.70,00 zł, agregat wody lodowej -  177.120,00 zł,  myjnia dezynfektor 

(z dofinansowaniem Powiatu -   256.408,57 zł), wieża z torem wizyjnym do zabiegów 

laparoskopowych -  183.600,00 zł. 

 

 Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowane były 

w dużej części dotacjami zewnętrznymi. Z łącznej wartości inwestycji na różnego rodzaju 

dofinansowania przypadało 8.597.200,75 zł, a na środki własne 3.862.941,84 zł. 

Na dofinansowania składały się środki:  

 Powiatu i Gmin  – 1.052.000,00 zł, 

 z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – 2.807.541,80 zł, 

 Wojewody Małopolskiego – 1.160.000,00 zł, 

 Ministerstwa Zdrowia – 800.350,58 zł, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł,  

 Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – 69.000,00 zł, 

 darowizny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 194.065,81 zł, 

 Pozostałych podmiotów i fundacji – 467.252,00 zł (m. in. Fundacja Tauron 120.000,00 

zł, Górka Cement 50.800,00 zł,  ZGH Bolesław 25.000,00 zł, Aluprof Bielsko-Biała 

20.000,00 zł, Synthos Oświęcim 39.650,00 zł, Huta Cynku Miasteczko Śląskie 

20.000,00 zł, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 30.000,00 zł, Orlen 

Południe 40.000,00 zł, Fundacja Orlen 30.000,00 zł itd.), 

  Wartość inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego (modernizacja oddziałów szpitalnych) przypadająca na 

dofinansowanie – 1.916.190,56 zł (niezależnie od ujemnego salda operacji 

gotówkowych – wpływów i zwrotów zaliczek na projekt w 2020 roku).  

  

 Ponadto w 2020 roku wpłynęły do Szpitala środki dotyczące nakładów realizowanych 

w latach poprzednich, a także zaliczki na zakupy planowane na rok następny: 
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 rozliczenie końcowe nakładów na projekt „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup 

sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”, 

realizowanego w latach 2017-2019 – 922.740,56 zł,    

 zakupy z lat poprzednich w ramach programu Małopolskiego Systemu Informacji 

Medycznej – 56.457,00 zł, 

 środki otrzymane zaliczkowo w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, 

niewydatkowane do końca roku 2020 – 1.208.000 zł. 

 

 

 Wydział Prezydialny – Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Chrzanowie sprawuje nadzór nad Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie – 

zgodnie z Ustawami: o działalności leczniczej, o samorządzie powiatowym. Wydział realizuje 

również zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

 

W 2020 roku, w ramach działań prowadzonych na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

zawarto i zrealizowano następujące umowy: 

 na dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego – analizator i ekstraktor do 

pracowni COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie w ramach programu 

profilaktycznego związanego z epidemią COVID-19 - 160.000 zł,  

 na dofinansowanie zakupu „wideobronchoskopu ultrasonograficznego typu EBUS 

z systemem do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy 

użyciu mini sond USG" (umowy z Gminami Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia na 

ogólną kwotę 320.000 zł),  

 na zakup środków ochronnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (umowa 

z Powiatem Krakowskim na  30.000 zł),  

 na laboratorium COVID-19 (umowy z Gminami Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia 

na ogólną kwotę 41.000 zł),   

 na dofinansowanie zakupu KRIOSTATU półautomatycznego - 70.000 zł dla Szpitala 

Powiatowego w Chrzanowie, 

 na zakup „urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii” (umowy z Gminami Babice, 

Chrzanów, Libiąż, Trzebinia na ogólną kwotę 154.000 zł),  

 na zakup myjki – dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego 

w Chrzanowie – 200.000 zł,  

 na zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego 

w Chrzanowie – respiratory przeznaczone dla pacjentów leczonych z powodu zakażenia 

koronawirusem COVID-19” – 30.000 zł,  

 na zakup aparatury medycznej na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie: 10 

respiratorów Trilogy EVO OBM oraz USG na oddział Nefrologii (umowa z Wojewodą 

Małopolskim na 500.000 zł).  
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Rozdział VI. Pomoc społeczna  
Pomoc społeczna jest jednym z zadań ustawowych Powiatu jako jednostki samorządu 

terytorialnego. Placówką do tego powołaną jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. 

Adama Starzeńskiego w Płazie. Dodatkowo zadania z zakresu pomocy społecznej prowadzi 

Wydział Prezydialny – Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego 

w Chrzanowie.  

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej  im. A. Starzeńskiego w Płazie 

Dom zapewnia osobom przewlekle chorym psychicznie całodobową opiekę, zaspokaja 

niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające uwzględniając wolność, intymność, 

godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności. PDPS 

prowadzi współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizując 

wspólnie szereg programów na rzecz integracji mieszkańców z lokalną społecznością.  

W 2020 roku dbając o bezpieczeństwo mieszkańców – osób niepełnosprawnych oraz 

mając na względzie brak możliwości usprawnienia węzłów komunikacyjnych w budynku 

pałacowym (brak zgody Konserwatora Zabytków), Powiat Chrzanowski zdecydował 

udostępnić w szerszym zakresie budynki B i C. Natomiast sam pałac wykorzystano wyłącznie 

do celów rehabilitacyjnych  i terapeutycznych. Wciąż spożywane są w nim posiłki. Znajdują 

się tam również wyremontowane pokoje służące jako miejsce ewentualnej kwarantanny dla 

mieszkańców i pracowników.   

 

Obecnie Dom przeznaczony jest na pobyt stały dla 101 osób przewlekle psychicznie chorych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fot. T. Łukaszewski, PDPS w Płazie  

Wydział Prezydialny – Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Chrzanowie realizował zadania z zakresu pomocy społecznej. Spośród 

zrealizowanych zadań należy wyszczególnić współpracę Wydziału z : 

 Gminą Chrzanów w zakresie zawierania umów oraz finansowania Środowiskowych 

Domów Samopomocy w Centrum Usług Socjalnych (koszt 944247 zł) oraz Fundacją 

Viribus Unitis w Babicach (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, koszt 

547 481,00 zł), 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie oraz Powiatowym Domem 

Pomocy Społecznej w Płazie. 
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Rozdział VII. Polityka prorodzinna 
 

Polityka prorodzinna ukierunkowana jest na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz 

promowanie wartości i postaw rodzinnych. Realizowana jest w Powiecie Chrzanowskim przez 

Jednostki Organizacyjne oraz Wydział Prezydialny – Referat Spraw Społecznych 

i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Opiekę nad rodziną sprawują: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka 

i Rodziny w Chrzanowie oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  

PCPR realizuje zadania z zakresu: 

 pomocy społecznej, 

  pieczy zastępczej,  

  rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  

 

Rodziny zastępcze  

 W 2020 roku funkcjonowało w Powiecie Chrzanowskim 9 zawodowych form rodzinnej 

pieczy zastępczej, w tym: 1 rodzinny dom dziecka, 3 pogotowia rodzinne i 5 zawodowych 

rodzin zastępczych. Koszty wynagrodzeń (wraz z kosztami pracowniczymi) wyniosły ogółem 

286 873,61 zł. 

  

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci 
Razem 

Rodziny 

Razem 

Dzieci 

 

 

2020 

Spokrewnione 85 Spokrewnione 112 

118 151 

Niezawodowe 
33 

 
Niezawodowe 39 

Zawodowe rodziny 

zastępcze 
5 

Zawodowe rodziny 

zastępcze 
15 

9 41 Pogotowia Rodzinne 3 Pogotowia Rodzinne 17 

Rodzinne Domy Dziecka 1 Rodzinne Domy Dziecka 9 

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 

Liczba postanowień sądowych wydanych przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie 

dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu: 

rodzinnego i socjalizacyjnego wyniosła 14.  

 

Środki przekazane przez Powiat Chrzanowski na dzieci umieszczone w placówkach 

 

 

 

 

 

Typ placówek 2020 r. 

Rodzinne 655 876,95 zł 

Socjalizacyjne 1 435 422,88 zł 

POWDiR 2 145 151,62 zł 

Razem 4 236 451,45 zł 
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Środki zewnętrzne 

Na zadania realizowane przez PCPR pozyskano środki zewnętrzne z Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego: 

 pomoc dla repatriantów (zadanie zlecone rozdział 85334) – 25 337,19 zł, 

 pomoc cudzoziemcom – Karta Polaka (zadanie zlecone rozdział 85395) – 15 147,00zł, 

 program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy – 59 973,00 zł, 

 wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 

– 248 056,15 zł  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Kooperacje 3D – model 

wieloaspektowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 15 300,00 zł. 

 

 

Środki PFRON 

Powiat Chrzanowski otrzymał z PFRON 3 346 481 zł, z czego na realizację 

poszczególnych zadań wydatkowano:  

 

Zadania 2020 r. 

Turnusy rehabilitacyjne 107 959 

Bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne 199 391 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 9 476 

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 366 233 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 2 127 100 

Rehabilitacja zawodowa 298 319 

RAZEM 3 108 469 zł 

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności.  Do Zespołu wpłynęły 1 942 wnioski, w tym: 1 607 

wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności (dorośli) i 335 wniosków o ustalenie 

niepełnosprawności (dzieci).  

Powiatowy Zespół rozpatrzył 2 041 spraw, z czego wydał 1 587 orzeczeń dla osób 

powyżej 16 roku życia oraz 319 orzeczeń dla osób do 16 roku życia. Pozostałe sprawy stanowią 

umorzenia oraz sprawy bez rozpoznania (135 spraw).  

Zespół wydał 353 legitymacje, w tym: 312 legitymacji dla dorosłych i 41 legitymacji dla dzieci.  

Wydał także 565 kart parkingowych, w tym 561 dla osób niepełnosprawnych i 4 karty dla 

placówek.  

Budżet Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zamknął się na 

poziomie 528 739,17 zł, w tym 366 350,40 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, a 171 023,96 zł to środki przekazane przez Powiat.  

  

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie  

To placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków 

zapewniająca dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 

całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Przeznaczona jest dla dzieci 

i młodzieży od 10 do 18 roku życia.  
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W 2020 roku w POWDiR przeprowadzono 428 konsultacji pedagogicznych. Dotyczyły 

one rozpoznania indywidualnych potrzeb wychowawczo-opiekuńczych wychowanków, 

określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych. Przeprowadzono także 340 konsultacji psychologicznych dotyczących spraw 

bieżących i problemów wychowawczych. Dla trzech wychowanków prowadzono regularną 

terapię. Pięcioro dzieci opuściło placówkę, w tym troje po 18. roku życia, jedno decyzją sądu, 

a jedno się usamodzielniło.  

Zgodnie z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zreorganizowano jednostkę, powołując dwie placówki opiekuńczo– wychowawcze typu 

socjalizacyjnego po 14 miejsc każda, które rozpoczęły działalność w nowym kształcie od 

stycznia 2021 r. Placówki te będą przyjmować dzieci również w trybie interwencyjnym.  

W 2020 roku POWDiR obchodził jubileusz 10-lecia powstania.  

 
 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie  

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie działa od 2012 roku. 

Mieszkańcy bezpłatnie korzystają z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, 

prawnego, socjalnego, mediacji, a także z poradnictwa terapeuty uzależnień.  

W 2020 roku z pomocy POIK skorzystały 564 osoby, w tym 419 dorosłych i 145 dzieci. 

Udzielono 1944 porady, w tym najwięcej, bo 788 porad psychologicznych dla 248 osób. 

Najczęstszym powodem zgłoszenia się po specjalistyczną pomoc były problemy rodzinne 

(dotyczyły 130 osób), a także problemy wychowawcze (63 osoby), przemoc w rodzinie (58), 

problemy emocjonalne (99), problemy mieszkaniowe (47), trudności w związku (35), 

zaburzenia psychiczne (22), uzależnienie (32) i inne. 

Ze schronienia w hostelu POIK z dziesięcioma miejscami noclegowymi, który zapewniał 

schronienie całodobowe dla osób w nagłej sytuacji kryzysowej, skorzystało w 2020 roku 

41 osób, w tym 21 dorosłych i 20 dzieci.  
 

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 

realizował zadania dotyczące polityki prorodzinnej na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. W tym zakresie zrealizowano następujące działania:  

 zawarto umowy na finansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych 

ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP w Chrzanowie - 348.490,35 zł) oraz 

w Libiążu - 181.976,03 zł,  

  realizowano program Dobry Start - 1.859,82 zł oraz program 500+ - 82.275,11 zł), 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,  

  sfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Bocheńskim, 

Brzozowskim, Krakowskim, Proszowickim, Pszczyńskim, Sochaczewskim, 

Lublinieckim, Malborskim, Białogardzkim, Żywieckim, Leskim, Mieście Jaworzno 

(koszt roczny 231.219,60 zł) oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

w Powiecie Bocheńskim, Dąbrowskim, Krakowskim, Lubaczowskim, Proszowickim, 

Sochaczewskim, Strzyżowskim, Opatowskim, Miechowskim, Wielickim, Tatrzańskim, 

Mieście Jaworzno, Gminie Miejskiej Nowy Sącz, Mieście Przemyśl. Koszt roczny - 

1.524.716,58 zł.  
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Rozdział VIII. Promocja, kultura, sport i rekreacja  
 

Działalność w zakresie promocji powiatu prowadzona była przez Wydział Promocji 

i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.  

Z powodu pandemii w 2020 roku nie odbyły się zaplanowane, cykliczne imprezy o charakterze 

ponadlokalnym takie jak np. czerwcowy Dzień Powiatu, Powiatowe Zawody Sportowo-

Pożarnicze w Alwerni (zaplanowane na 6 i 13 czerwca) oraz Zlot Rowerowy "Wędruj z nami 

papieskimi szlakami", do którego miało dojść 24 maja. Udało się natomiast zorganizować 

w formie online XIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Domu Pomocy 

Społecznej w Płazie.  

W tradycyjnej formie zorganizowano natomiast IX Forum Organizacji Pozarządowych, 

które odbyło się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Podczas 

tego wydarzenia Starosta Chrzanowski wręczył nagrody: Optimo Modo – dla Fundacji Barka 

w Mętkowie oraz Bonum Facere dla Gustawa Czerwika, Sabiny Dudy, Marii Hudzik i Barbary 

Śmiałek (wszyscy należą do UTW w Chrzanowie) oraz Vasyla Stefanyuka - dyrygenta 

trzebińskiego chóru Milenium. Forum to okazja do wymiany doświadczeń oraz prezentacji 

działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych. Wydarzenie było także okazją do 

przedstawienia dwóch nowych produktów regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich wytrwale 

krzewiących tradycje kulinarne: Mętkowską Marchwionkę  i Krówkę Regulicką. 

Nie doszło do corocznej wymiany międzynarodowej pomiędzy Powiatem Chrzanowskim 

i władzami Iwano-Frankivska na Ukrainie.  

Wydział organizował natomiast kampanie promocyjne za pośrednictwem mediów 

społecznościowych. Mowa o kampanii promującej Oddział Położniczo-Ginekologiczny 

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz szkoły ponadpodstawowe, których organem 

prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.  

 

Kampania promująca chrzanowską porodówkę pod hasłem „Szpital Powiatowy 

w Chrzanowie – tu rodzi się Szczęście” miała na celu zachęcenie kobiet ciężarnych do porodu 

w chrzanowskim szpitalu. Wydano ulotki reklamowe, nagrano spot reklamowy oraz serię 

tematycznych filmów video, wybrano bohaterkę kampanii promującej chrzanowski szpital. 

Materiały są dostępne na stronie powiat-chrzanowski.pl. W efekcie w 2020 roku na świat 

w Chrzanowie przyszło 920 dzieci (dla porównania w 2019 roku 741). Władze szpitala liczą, 

że w kolejnych latach uda się przekroczyć granicę tysiąca urodzeń. 
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Kampania promująca szkoły pod hasłem „Dobra szkoła blisko Ciebie” miała na celu 

zachęcenie absolwentów szkół podstawowych do wyboru liceów, techników i szkół 

branżowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.  

 

Wydano dwa informatory z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych w Powiecie 

Chrzanowskim (jeden, w formie książkowej, trafił do rąk uczniów klas ósmych szkół 

podstawowych, drugi – w formie dodatku do gazety – został opublikowany w Tygodniku Ziemi 

Chrzanowskiej „Przełom”). Ponadto opublikowano serię artykułów tematycznych w tym 

zakresie. Zorganizowano konferencję prasową z udziałem dyrektorów placówek oświatowych 

i przedstawicieli mediów. W efekcie liczba uczniów klas pierwszych, którzy zdecydowali się 

na podjęcie nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski wyniosła 862 osoby.  

W ramach pracy Wydziału PFP realizowane są materiały filmowe TV Powiat. W 2020 roku ich 

liczba była mniejsza niż w latach ubiegłych (rocznie powstaje około 50 filmów) z powodu 

pandemii. W 2020 roku nagrano 37 filmów.  

 

Wydział PFP realizuje m.in. zadania w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. O „małe granty” ubiegało się 12 organizacji, z czego zrealizowanych zostało 

8 zadań, 3 NGO wycofały się ze względu na obostrzenia. Spadek liczby ofert spowodowany 

był ograniczeniami związanymi z pandemią. Organizacje pozarządowe w ramach tzw. „Małych 

grantów” wykorzystały w 2020 roku kwotę 40.090 zł.  

 

22 października 2020 r Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podjął uchwałę w sprawie: 

wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym: 

stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie Powiatu Chrzanowskiego, na realizację 

zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 

realizowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego. 

 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie prowadzi stałe grupy 

treningowe oraz bierze udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 

organizowanym przez związki sportowe na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Zajmuje 

się ponadto organizacją współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych  na 

poziomie Powiatu Chrzanowskiego. W ramach PMOS działają sekcje: piłki siatkowej 

dziewcząt, piłki ręcznej chłopców oraz sekcja akrobatyki sportowej. Skupiają  one dzieci 

i młodzież od lat 5 (grupa naborowa) po wiek juniora 17-18 lat. 
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Pomimo zagrożenia epidemiologicznego placówce udało się utrzymać ciągłość pracy 

szkoleniowej w grupach treningowych. Zawodnicy uczestniczyli w ogólnopolskim 

współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu. Zdobyli łącznie 

122,96 pkt. Zostali sklasyfikowani na  264 miejscu w Polsce, 21 miejscu w Małopolsce 

i pierwszym miejscu w Powiecie Chrzanowskim. W trenowanych dyscyplinach w Małopolsce 

sklasyfikowano PMOS na  pierwszym miejscu w piłce ręcznej plażowej, drugim w akrobatyce 

sportowej , trzecim  w siatkówce plażowej i czwartym w piłce ręcznej.  Na tak duży dorobek 

punktowy złożyły się następujące wyniki: Drużynowe Mistrzostwo Małopolski, Mistrzostwo 

Polski Juniorów w skokach na trampolinie, Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych w skokach 

na trampolinie, Brązowy Medal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w skokach na 

trampolinie, Mistrzostwo Małopolski w piłce ręcznej juniorów, Wicemistrzostwo Małopolski 

w piłce ręcznej juniorów młodszych, Brązowy medal w Mistrzostwach Małopolski w piłce 

ręcznej dzieci, Mistrzostwo Małopolski w piłce ręcznej plażowej juniorów, Wicemistrzostwo 

Małopolski w piłce ręcznej plażowej juniorów młodszych, Mistrzostwo Małopolski w piłce 

ręcznej plażowej młodzików, 8 miejsce w Finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej 

juniorów, Mistrzostwo Małopolski w Siatkówce Plażowej Juniorek i awans do ½ Mistrzostw 

Polski Juniorek.  

 

Zarząd Obiektów Powiatowych sp.  z o.o. wykonuje zadania własne Powiatu 

Chrzanowskiego w sferze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym 

m.in. zarządzania obiektami sportowymi takimi jak:  

 Hala i sala sportowa wraz z boiskiem ogólnodostępnym przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14, 

 Sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, 

 Hala sportowa przy Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini, 

ul. Gwarków 3, 

 Hala i sala sportowa przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, 

ul. Głogowa b/n,  

 Hala i sala sportowa wraz z boiskiem ogólnodostępnym przy Zespole Szkół w Libiążu, 

ul. Górnicza 3,  

 Boisko wielofunkcyjne wraz z Lodowiskiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 

w Chrzanowie ( w 2020 roku nie uruchomiono lodowiska ze względu na pandemię). 

 

Obiekty są wyposażone w zaplecze sanitarne i techniczne niezbędne do ich prawidłowego 

funkcjonowania. Spełniają wymagania higieniczno-sanitarne oraz wymagania dotyczące 

ewakuacji i BHP. Obiekty mogą pełnić funkcje sportowe, kulturowe lub oświatowe, 

w zależności od charakteru odbywających się tam spotkań i zajęć. 

W 2020 roku Powiat Chrzanowski jako jedyny wspólnik przekazał  cztery dopłaty do Spółki 

na łączną kwotę 1 310 000 zł. Środki przeznaczono na kompensatę kosztów działalności nie 

znajdujących pokrycia w osiąganych przychodach oraz na niezbędne naprawy i remonty. 

Więcej informacji na temat zadań realizowanych przez ZOP:  

https://zop-chrzanow.org/ 

 

 

  

https://zop-chrzanow.org/
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Rozdział IX. Transport zbiorowy i drogi publiczne  
 

Zagadnienia dotyczące dróg publicznych, ruchu drogowego i transportu realizowane są 

przez Wydział Komunikacji i Paszportów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.  

W 2020 roku zarejestrowano 8476 pojazdów, wydano 12206 dowodów rejestracyjnych, 8939 

tablic rejestracyjnych, 2345 uprawnień do kierowania pojazdami, 267 decyzji o zatrzymaniu 

praw jazdy oraz 73 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne. Wymieniono 68 dokumentów stwierdzających uprawnienia 

do kierowania pojazdami wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Wydział współpracuje z JST w zakresie współfinansowania i dofinansowania zadań drogowych 

i transportowych: 

 

 udzielono dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z przeznaczeniem na przygotowanie zadania p.n.: „Opracowanie 

wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 

781wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - 57.275,62 zł,  

 udzielono Gminie Chrzanów pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

na współfinansowanie zadania „Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych 

komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim 

i miastem Katowice” - 40.000 zł,  

 udzielono Powiatowi Wadowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymywania i eksploatacji 

przeprawy promowej "Drogowiec" - 25.000 zł.  

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie jako jednostka organizacyjna Powiatu realizuje 

obowiązki i uprawnienia zarządcy dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego 

w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o drogach publicznych.  

Do zadań i obowiązków zarządcy drogi należy przede wszystkim utrzymywanie jej 

nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 

ruch i innych urządzeń związanych z drogą w należytym stanie technicznym. PZD 

w Chrzanowie realizuje także kompleksowo wszystkie inwestycje drogowe, począwszy od fazy 

projektowej przez realizację do zakończenia i rozliczenia. 

Ponadto zarządca drogi jest zobowiązany przeprowadzać okresowe kontrole stanu dróg 

i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywać roboty interwencyjne, utrzymaniowe 

i zabezpieczające, przeciwdziałać niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzać 

ograniczenia lub zamknięcie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 

wyznaczać objazdy drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa osób lub mienia, odpowiednie ich znakowanie m.in. wskazujące na 

występujące zagrożenia. 
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W 2020 r. PZD zrealizował inwestycje na łączną kwotę  3 610 130,75 zł, przy 

pozyskanym dofinansowaniu 2 051 907,52 zł, co stanowiło 56,84 % ogólnych kosztów 

inwestycyjnych, co obrazuje tabela:  

 

Wykonanie 

za 2020 r. 
Opis - cel wydatku (nazwa inwestycji) Uszczegółowienie wydatków 

367 735,79 zł 

Przebudowa DP 1022K w Brodłach, Gmina 

Alwernia, Powiat Chrzanowski- środki 

własne FDS 

Budżet Powiatu: 253 975,16 zł 

Dofinansowanie 

z FDS:113 760,63 zł 

Ogółem za 2020 r.: 367 735,79 zł 

 

133 275,83 zł    

Przebudowa DP 1022K 

w Brodłach, Gmina Alwernia, Powiat 

Chrzanowski- dodatkowe   

Budżet Powiatu:  133 275,83 zł 

Ogółem:  133 275,83 zł 

377 074,68 zł    
Przebudowa DP 1026K w Alwerni, Powiat 

Chrzanowski  

Wydatki w 2020 r.  

Budżet Powiatu: 0,00 zł 

Dotacja  z Gminy: 351 000 zł 

Dofinansowanie z FDS: 26 074,68 

zł 

Ogółem za 2020 r. 377 074,68 zł 

 

Zadanie będzie kontynuowane w 

2021r.. Zabezpieczone środki 

finansowe na 2021r. 822 925,32 zł, 

w ramach tego dofinansowanie  

z FDS 822 581,32zł.   

Termin wykonania zadania  do 

31.05.2021 r.- środki przeniesiono 

na 2021 w ramach WPF 

568 055,19 zł    
Kontynuacja przebudowy DP1014K 

ul. Piłsudskiego w Zagórzu  

Budżet Powiatu: 56 290,81 zł 

Dotacja z Gminy: 100 000,00zł 

Dofinansowanie z RFIL:  

411 764,38 zł 

Ogółem za 2020 r.  

568 055,19 zł 

 

263 599,49 zł    

Projekt przebudowy,  rozbudowy i budowy 

nowych odcinków DP 1044K ul. Wodzińska 

w Chrzanowie 

i ul. Sikorskiego w Trzebini 

Budżet Powiatu: 263 599,49 zł 

Ogółem za 2020 r.  

263 599,49 zł 

Zadanie na lata 2020-2021  

W 2020 r.  nie zrealizowano kwoty 

115 299,55 zł. Termin wykonania 

umowy upływa w 2021 r. środki 

przeniesiono na 2021 w ramach 

WPF 
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 0,00 zł 

 

Przebudowa DP 1059K w Chrzanowie, 

Powiat Chrzanowski - FDS 

W roku 2020 pozyskano dotację 

z FDS na, przeprowadzono 

postępowanie o udzielenie 

zamówienia, wyłoniono 

wykonawcę, podpisano umowę 

i rozpoczęto realizację inwestycji  - 

brak wydatków w roku 2020.  

Zabezpieczone środki finansowe na 

2021r. ogółem: 1 200 000 zł, 

- w ramach tej kwoty 

dofinansowanie z  FDS 1 116 248 

zł.   

Termin zakończenia realizacji 

zadania: 31.07.2021   

838 584,67 zł 

Przebudowa DP 1001K wraz z przebudową 

przepustu  w Gromcu, Gmina Libiąż, Powiat 

Chrzanowski - środki własne 

Budżet Powiatu: 216 336,55 zł 

Dotacja  z  Gminy:  350 000,00 zł 

Dofinansowanie z FDS: 272 248,12 

zł 

Ogółem w 2020 r.  

838 584,67 zł 

 

907 685,69 zł     
Kontynuacja przebudowy DP1007K 

- ul. Jaworowej w Libiążu 

Budżet Powiatu: 557 685,69 zł 

Dotacja  z  Gminy: 

350 000,00 zł 

Ogółem: 907 685,69 zł 

 

154 119,41 zł    
Przebudowa części chodników w ciągu DP 

1029K ul. Słowackiego w Trzebini 

Budżet Powiatu:  77 059,71 zł 

Dotacja  z Gminy:  77 059,70 zł 

Ogółem:  154 119,41 

 

RAZEM: 

 

3 610 130,75 zł 

 

W tym dofinansowanie zewnętrzne – głównie 

z FDS, a także z poszczególnych Gmin Powiatu 

Chrzanowskiego i Regionalnego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

2 051 907,52 zł 

56,84% 

 

 

Priorytetowo traktowane były zadania, dla których Powiat uzyskał dofinansowanie 

zewnętrzne – głównie z Funduszu Dróg Samorządowych, a także z poszczególnych Gmin 

Powiatu Chrzanowskiego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zarządzał drogami powiatowymi o łącznej długości 

242,32 km. Sieć drogowa obejmuje Gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia.  
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Jednostka realizowała swoje obowiązki zarządcy wykonując zadania utrzymania bieżącego 

w postaci: 

 remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych: 11 800,00 m2, 

 naprawy uszkodzonego lub zapadniętego chodnika – 58 m2, 

 utrzymania zimowego dróg powiatowych: 222,83 km, 

  utrzymania i konserwacji 16 punktów sygnalizacji świetlnej, 

  odnowienia oznakowania poziomego: linie segregacyjne i znaki uzupełniające na 

powierzchni 5450 m2 oraz przejścia dla pieszych 2540 m2, 

 wymiany lub  montażu oznakowania pionowego, m.in.: 301 znaków drogowych, 

montaż 13 luster drogowych, 

 sprzątania  pobocza dróg z 50,4 m3 śmieci, 

 sprzątania pasa drogowego, usuwania zanieczyszczeń jezdni, rowów przydrożnych, 

 koszenia trawy w pasie drogowym (pobocza i rowy) na powierzchni łącznej ponad 

918 000 m2, 

 wycinki samosiejek, wycinki poszerzania skrajni drogowej na dł. 11 351mb oraz cięcia 

pielęgnacyjnego 153 drzew, 

 utrzymania zieleni przydrożnej: nasadzenie 145 drzew i wycięcie 41 drzew, koszenie 

traw i dzikorośli. 

 

Ponadto oczyszczono, pogłębiono – 3150 mb rowów odwadniających.  

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie rozpatrzył/uzgodnił 324 projekty czasowej organizacji 

ruchu i 59 stałej organizacji ruchu. Przebudowano: 1546 m2 chodników i ok. 8,77 km 

nawierzchni asfaltowej oraz  zabudowano 1617 mb krawężników i 984 mb obrzeży 

betonowych.  Ogólnie na prace remontowe wydatkowano 1 741 557,22 zł.  

 

W ramach tej sumy zrealizowano zadania z budżetu Powiatu takie jak:   

 remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr DP 1051K Płoki- Lgota, ul. 

Podbuczyna i ul. Jurajska w Płokach - 201 458,86 zł,  

 remont DP 1017K  Źrebce, ul. Wapienna  - 108 475,72 zł,  

 remont odcinka chodnika przy DP 1026K  - rejon Rynku w Alwerni i odcinka chodnika 

przy DP 1026K na dł. ok. 35 mb - 25 000,00 zł,  

 remont części DP 1003K- ul. Spokojnej w Libiążu  - 104 475,63 zł,  

 remont DP 1041K Luszowice, ul. Styczniowa - 92 793,78 zł,  

 remont nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Chrzanowskiego 

- 430 229,40 zł,  

 remont obiektu mostowego z zamianą na przepust przy DP 1039K ul. Strażackiej 

w Luszowicach - 143 000,00 zł,  

 remont obiektu mostowego ul. Chrzanowska w Trzebini - 23 842,60 zł,  

 remont obiektu mostowego przy DP 1043K ul. Jana Pawła II w Trzebini 

- 103 883,22 zł. 

 

Wyremontowano ścieżkę rowerową Borowiec – Lipowiec na odcinku Borowiec – 

Maniska. Całość zadania pokrył Powiat Chrzanowski z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska. Koszt zadania opiewał na kwotę 49 938 zł.   
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Zadania utrzymania bieżącego dotyczyły:  

 utrzymanie zimowego dróg powiatowych  - 755 914,84 zł,  

 remontów cząstkowych nawierzchni - 474 218,44 zł,  

 robót awaryjnych w pasie drogowym przy użyciu koparko-ładowarki - 58 975,00 zł,  

 konserwacji, naprawy, monitoringu sygnalizacji świetlnych - 79 841,99 zł,  

 oznakowania poziomego dróg - 51 885,81 zł,  

 remontów i napraw barier drogowych - 37 654,78 zł,  

 utrzymania zieleni przydrożnej - 62 520,00 zł,  

 robót zabezpieczających most - 25 800,00 zł,  

 remontu ścieżki rowerowej - 49 938,00 zł,  

 przeglądów okresowych mostów - 5 535,00 zł,  

 remontów mostów/przepustu  - 273 375,50 zł,  

 awaryjnej rozbiórki wiaduktu w Okradziejówce  DP 1040K - 59 040,00 zł,  

 usług transportowych  - 51 977,17 zł,  

 przeglądów technicznych - 11 263,13 zł.  
 

 

Przebudowa ul. Jaworowej w Libiążu 
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Rozdział X. Geodezja, kartografia i kataster.  
 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta jest organem 

administracji geodezyjnej i kartograficznej w Służbie Geodezyjnej i Kartograficznej, 

wykonującym zadania przy pomoc Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa 

Powiatowego w Chrzanowie.  

 

Wyżej wymienionymi sprawami zajmuje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. PODGIK w 2020 roku kontynuował realizację projektu:  

"E -usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego", na realizację którego Powiat 

otrzymał 5,7 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2021. Całkowita wartość 

projektu wynosi 6,3 mln zł. Wkład własny Powiatu to ponad 600 tys. zł. Dzięki realizacji 

projektu w ubiegłym roku rozpoczęto integrację e-usług z systemem obiegu dokumentów 

funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.  

 

 W ramach projektu mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego mogą korzystać z e-usług 

w geodezji, które umożliwiają załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca 

i w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Mowa o portalu mapowym, 

e- usłudze Narada Koordynacyjna, e-usługach dla wszystkich interesantów, a także dla: 

geodetów, komorników, rzeczoznawców, podmiotów władających siecią (Portal Branżysty), 

projektantów, podmiotów realizujących zadania publiczne. Można zamówić wybrany 

dokument lub mapę, wybrać opcje dostarczenia (pocztą elektroniczną lub tradycyjną w postaci 

wydruku) oraz dokonać opłaty w formie elektronicznej. Oczywiście wszelkie dokumenty 

można też odebrać osobiście. Z e-usług może skorzystać każdy kto może potwierdzić swoją 

tożsamość w internecie za pomocą profilu zaufanego.  

 

 

Dane liczbowe związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w 2020 roku przedstawiają się następująco:  

 

 

 

 

 

 

  

Zestawienie ilościowe z prowadzenia PODGiK w Chrzanowie za 2020r 

Zmiany danych 

ewidencyjnych 

w operacie EGIB 

transakcje  

RCWiN 

Zgłoszenia 

prac 

geodezyjnych 

Przyjęcia 

operatów 

wyrysy i 

wypisy z 

EGIB 

Udostępnienie 

mapy 

zasadniczej 

Udostępnienie 

raportów z EGIB 

Inne dokumenty 

z zasobu 

Projekty 

 ZUD 

Dokumenty 

obliczenia  

opłaty 

Pisma Dochody 

8217 907 3261 3135 4363 4471 1960 4912 235 13864 2206 1 028 000,00 zł 
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Główny Geodeta 

Kraju 

GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji   

powiat: Powiat chrzanowski       

Stan na: 31 grudnia 

2020 r.     

                  

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:         Adresat sprawozdania:     

Starostwo Powiatowe       Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego   

w Chrzanowie    i Kartograficznego     

ul. Partyzantów 2   w Krakowie      

Nr statystyczny 12 03     ul. Basztowa 22     

                  

                      

Wyszczególnienie             lp. Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Dane ogólne 

o powiecie 

Nazwa 1 Powiat chrzanowski     

Kod 2 12 03     

Liczba jednostek ewidencyjnych 3 4 5 9 

Liczba obrębów ewidencyjnych 4 14 34 48 

Liczba działek ewidencyjnych 5 53949 97750 151699 

Liczba punktów granicznych 6 191993 331261 523254 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 7 23693 32170 55863 

Powierzchnia w ha 
ewidencyjna 8 11508 25507 37015 

geodezyjna 9 11499 25513 37012 

Szacunkowa liczba budynków 10 25960 35800 61760 

Szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych 11 14729 100 14829 

Liczba gmin, którym starosta powierzył prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 12 0 0 0 

Część opisowa 

ewidencji gruntów i 

budynków 

Informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych  
ha 13 11125 6646 17771 

% 14 97 26 - 

Informacje o gruntach i budynkach; brak informacji o nieruchomościach lokalowych 
ha 15 0 0 0 

% 16 0 0 - 

Informacje o gruntach; brak informacji o budynkach i nieruchomościach lokalowych 
ha 17 383 18861 19244 

% 18 3 74 - 
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Łączna powierzchnia gruntów objętych częścią opisową ewidencji gruntów i budynków, o 

której mowa w wierszach lp. 13-18 

ha 19 11508 25507 37015 

% 20 100 100 - 

Liczba budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 
szt. 21 25260 10521 35781 

% 22 97 29 - 

Liczba nieruchomości lokalowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 
szt. 23 14300 51 14351 

% 24 97 51 - 

Forma części 

kartograficznej 

Mapa analogowa 
ha 25 0 0 0 

% 26 0 0 - 

Mapa rastrowa uzupełniana w procesie aktualizacji danymi wektorowymi  
ha 27 0 0 0 

% 28 0 0 - 

Mapa wektorowa 

pełna treść: granice działek, użytków 

gruntowych i klas gleboznawczych, 

kontury budynków 

ha 29 11125 6646 17771 

% 30 97 26 - 

niepełna treść: granice działek, użytków 

gruntowych i klas gleboznawczych 

ha 31 383 18861 19244 

% 32 3 74 - 

Łączna powierzchnia gruntów objętych mapą ewidencyjną, o której mowa w wierszach lp. 

25-32 

ha 33 11508 25507 37015 

% 34 100 100 - 

Mapa wektorowa granic działek ewidencyjnych oraz innych elementów prowadzona równocześnie 

z mapą analogową 

ha 35 0 0 0 

% 36 0 0 - 

Technika 

prowadzenia 

katastru 

System teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych 

ha 37 11508 25507 37015 

liczba 

obrębów 
38 14 34 48 

Dwa odrębne systemy teleinformatyczne (informatyczne) : jeden dla części opisowej , a drugi dla  

części geometrycznej  zintegrowane ze sobą za pomocą interfejsu 

ha 39 0 0 0 

liczba 

obrębów 
40 0 0 0 

Dwa odrębne systemy  teleinformatyczne (informatyczne) : jeden dla części opisowej , a drugi dla  

części geometrycznej, niezintegrowane ze sobą 

ha 41 0 0 0 

liczba 

obrębów 
42 0 0 0 

Rejestr cen i 

wartości 

nieruchomości 

Liczba cen transakcyjnych ujawnionych w rejestrze szt. 43 7032 4743 11775 
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(liczba od momentu 

utworzenia rejestru 

do dnia 31 grudnia 

roku, którego 

dotyczy niniejsze 

sprawozdanie)  

Liczba wyciągów z operatów szacunkowych ujawnionych w rejestrze szt. 44 124 64 188 

Modernizacja  

zakończona w roku 

sprawozdawczym 

W zakresie gruntów, z pomiarem co najmniej 70 % punktów granicznych ha  45 0 0 0 

W zakresie gruntów, z pomiarem 30%-69% punktów granicznych  ha 46 0 0 0 

W zakresie gruntów, z pomiarem 10%-29% punktów granicznych ha 47 0 0 0 

W zakresie gruntów, z pomiarem do 9% punktów granicznych lub bez pomiaru  ha 48 0 0 0 

W zakresie budynków 

z aktualizacją użytków 

gruntowych związanych z 

budynkami 

ha 49 0 0 0 

l. bud. 50 0 0 0 

bez aktualizacji użytków 

gruntowych związanych z 

budynkami 

ha 51 0 0 0 

l. bud. 52 0 0 0 

W zakresie lokali 

ha 53 0 0 0 

l. nier. 

lok 
54 0 0 0 

W innym zakresie ha 55 0 0 0 

Informacje 

dotyczące jakości 

danych 

określających 

położenie punktów 

granicznych 

Powierzchnia gruntów, dla których brak jest danych określających położenie punktów granicznych 

z minimalną wymaganą dokładnością, o której mowa w § 82 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) 

ha 56 7604,00 18861,00 26465 

Szacunkowy odsetek punktów granicznych, dla których błąd średni położenia 

względem osnowy geodezyjnej I klasy wynosi: 

0,00-0,30 % 57 40,00 20,00 - 

0,31-0,60 % 58 0,00 0,00 - 

0,61-1,50 % 59 0,00 0,00 - 

1,51-3,00 % 60 40,00 40,00 - 

powyżej 

3,00 
% 61 20,00 40,00 - 
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Modernizacja 

ewidencji gruntów i 

budynków 

przeprowadzona w 

okresie od 1996 r. 

do 31 grudnia roku 

sprawozdawczego 

W zakresie gruntów 

pełna 

liczba 

obrębów 
62 8,00 8,00 16 

ha 63 3904,00 6646,00 10550 

niepełna 

liczba 

obrębów 
64 0 0 0 

ha 65 0 0 0 

W zakresie budynków  

liczba 

obrębów 
66 13 8 21 

ha 67 11125 6646 17771 

W zakresie lokali 

liczba 

obrębów 
68 13 8 21 

ha 69 11125 6646 17771 

W innym zakresie  

liczba 

obrębów 
70 0 0 0 

ha 71 0 0 0 

Nakłady finansowe 

na modernizację w 

roku 

sprawozdawczym 

Ze środków budżetu państwa zł 72 0,00 0,00 0,00 

Ze środków własnych powiatu zł 73 0,00 0,00 0,00 

Z innych środków zł 74 0,00 0,00 0,00 

Łączny koszt modernizacji, o której mowa w wierszach lp. 72-74 zł 75 0,00 0,00 0,00 

Czasochłonność 

przygotowania 

sprawozdania 

Szacunkowy czas przeznaczony na przygotowanie danych do niniejszego formularza min 76 

160+40 

160 

Szacunkowy czas przeznaczony na wypełnienie niniejszego formularza min 77 40 
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powiat Powiat chrzanowski

Nr statystyczny 12 03

1203014 1203015 1203022 1203034 1203035 1203044 1203045 1203054 1203055

Alwernia - 

miasto

Alwernia - 

obszar wiejski
Babice

Chrzanów - 

miasto

Chrzanów - 

obszar wiejski
Libiąż - miasto

Libiąż - obszar 

wiejski

Trzebinia - 

miasto

Trzebinia - 

obszar wiejski

dla terenów miast 1 0 0 5 0 2 0 6 0

dla terenów wiejskich 0 10 8 0 4 0 2 0 10

dla terenów miast 0 0 0 0 0 0 0 6 0

dla terenów wiejskich 0 0 0 0 4 0 0 0 10

dla terenów miast 0 0 0 0 0 2 0 0 0

dla terenów wiejskich 0 10 8 0 0 0 2 0 0

dla terenów miast 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dla terenów wiejskich 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 nie tak tak nie tak tak tak tak tak

dla terenów miast 1 0 0 5 0 0 0 0 0

dla terenów wiejskich 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 TurboEwid TurboEwid TurboEwid TurboEwid TurboEwid TurboEwid TurboEwid TurboEwid TurboWeid

9 15 15 15 15 15 15 15 15 15

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Czasochłonność 

przygotowania 

sprawozdania

Szacunkowy czas przeznaczony na przygotowanie danych do 

niniejszego formularza (czas w min.)

Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których założono BDOT500 

do 31 grudnia 2020 r.

Średni koszt założenia 1 ha BDOT500 w 2020 r.:

Określenie danych

2

L.p.

System teleinformatyczny w którym prowadzona jest BDOT500.

3

1

Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których założono BDOT500 

do 31 grudnia 2020 r.

6

Stan na: 31 grudnia 2020 r.

4

Liczba obrębów dla których należy założyć BDOT500.

Liczba obrębów ewidencyjnych w danej gminie (jednostce 

równorzędnej)  

Nr statystyczny

Szacunkowy czas przeznaczony na wypełnienie niniejszego formularza 

(czas w min.)

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000

o szczegółowości  zapewniającej tworzenie standardowych 

Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (ale nie 

zakończono) zakładanie BDOT500 w okresie od 1 stycznia do 31 

Czy zakończono zakładanie BDOT500 do 31 grudnia 2020 r.?

Główny Geodeta Kraju

GUGiK-5.00 - sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych 

Nazwa jednostki administracyjnej         

(gminy - jednostki równorzędnej)
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Rozdział XI. Architektura i gospodarka nieruchomościami  
 

Zadania z zakresu architektury realizowane są przez Wydział Architektury 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie 

Ustawy Prawo budowlane.  

 

Dane za 2020 rok przedstawiają się następująco:  

 Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę 971   

 Liczba zgłoszeń robót budowlanych - 1243 

 

 

 

Liczba spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami – 2491 (zwroty wywłaszczonych 

nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, użytkowanie 

wieczyste, regulacja stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczenia, ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, dzierżawy użyczenia, zaświadczenia potwierdzające 

przekształcenie użytkowania wieczystego, zaświadczenia potwierdzające wniesienie opłaty 

jednorazowej, umowy, faktury, wnioski do Wojewody, inne).   

 

Ponadto Wydział realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Liczba spraw 

z zakresu ochrony gruntów rolnych – 986.  

 

 Dochody za 2020 rok z tytułu gospodarowania nieruchomościami Powiatu -  

99 141,93 zł.  

 Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Powiatu – trwały zarząd 

10 734,64 zł.   
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Rozdział XII. Ochrona środowiska  
 

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie realizował 

zadania wymienione w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska.  

 

Wydano:  

 156 zezwoleń na wycinkę drzew,  

 2 decyzje zatwierdzające wykonaną rekultywację,  

 820 uzgodnień w zakresie zagrożenia wystąpienia osuwisk,  

 33 decyzje z zakresu gospodarki odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie 

odpadów),  

  8 decyzji emisyjnych na wprowadzanie gazów do środowiska,  

 1101 zaświadczeń o objęciu działek Planem Urządzenia Lasu,  

 179 legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej i kart wędkarskich, 

zarejestrowano 13 łodzi wędkarskich,  

 11 zaświadczeń o rejestracji zwierząt egzotycznych,  

  2 decyzje na posiadanie psów rasy chart oraz ich mieszańców.  

 

Przeprowadzono:  

 149 wizji terenowych w związku z prowadzonymi postępowaniami z zakresu 

gospodarki odpadami, gospodarki zielenią i lasami, rekultywacji gruntu,  

 3 postępowania związane z handlem pozwoleniami na emisje gazów cieplarnianych.  

 

Zatwierdzono: 

 16 projektów prac geologicznych oraz 10 dokumentacji geologicznych,  

 zgłoszenia 30 instalacji emitujących promieniowanie.  

 

Od 2019 do października 2020 roku Powiat Chrzanowski prowadził kampanię 

antysmogową w ramach wspólnego projektu Powiatu ze Stowarzyszeniem Przyjaźni Miastu. 

Projekt składał się z dwóch części: Antysmog i Śmieci do Śmieci. Kampania Antysmog miała 

za zadanie zwrócić uwagę na smog, uwrażliwić obywateli na istniejący problem, 

zaprezentować metody ograniczania emisji spalin i gazów cieplarnianych poprzez dotarcie do 

jak największej grupy odbiorców. Kampania polegała m.in. na cyklu prelekcji w każdej gminie 

Powiatu Chrzanowskiego, jednak z uwagi na pandemię spotkania z mieszkańcami nie odbyły 

się. Nagrano natomiast teledysk, który w sugestywny sposób przedstawił istniejący problem 

smogu.  Kampania śmieci do śmieci miała polegać m.in. na: przygotowaniu mapy dzikich 

wysypisk oraz obszarów na których zlegają śmieci, organizacji prelekcji podnoszących 

świadomość mieszkańców (nie odbyły się z powodu pandemii), cyklicznych akcjach sprzątania 

dzikich wysypisk, prewencji polegającej na montażu fotopułapek w miejscach oczyszczonych 

przy współpracy z samorządami i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
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Rozdział XIII. Zarządzanie kryzysowe  
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 

w Chrzanowie realizuje kompleksowo całość procedur związanych z ochroną ludności na 

wypadek konfliktu zbrojnego lub stanów nadzwyczajnych. Celem zapewnienia przepływu 

informacji i reagowania na sytuacje kryzysowe o każdej porze dnia i nocy w ramach Wydziału 

ZKO działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

 

Działania polegające na przeciwdziałaniu pandemii 
Na spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze służbami, 

w szczególności ze służbą wiodącą – Sanepidem, ustalono, że PCZK będzie zapewniać 

całodobowy obieg informacji w zakresie ilości i miejsc osób przebywających na kwarantannie 

oraz izolacji domowej. Dane tych osób przekazywał Sanepid, następnie dyżurni PCZK dzielili 

na poszczególne gminy i przekazywali właściwym miejscowo OPS-om, aby te 

z wyprzedzeniem mogły zabezpieczyć potrzeby osób przebywających w kwarantannie 

i izolacji domowej. W późniejszym etapie pandemii taką samą współpracę nawiązano 

z komornikami sądowymi, Pocztą Polską oraz instytucjami zapewniającymi dostarczenie 

mediów takich jak: woda, gaz, prąd. Dyżurni PCZK na bieżąco weryfikowali, czy w miejscach, 

do których udawali się pracownicy służb (w związku z np. awarią lub okresowym przeglądem) 

przebywają osoby w kwarantannie lub izolacji domowej. 

W marcu 2020 r. Wojewoda wydał Starostom polecenie zorganizowania i otwarcia 

ośrodków kwarantanny. Pracownicy ZKO dbali o zabezpieczenie logistyczne miejsc zbiorowej 

kwarantanny zapewniając płyny do dezynfekcji, łóżka i inny sprzęt potrzebny do organizacji 

ośrodka.  Przy pomocy Straży Pożarnej koordynowali dystrybucję środków dezynfekujących 

i ochrony osobistej do instytucji, szczególnie w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, aby 

placówki oświatowe były należycie zabezpieczone pod kątem sanitarnym.  

 

Kwalifikacja wojskowa  

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Chrzanowskiego rozpoczęła pracę 11 lutego, 

a zakończyła 11 marca 2020 r. Kwalifikacja trwała 22 dni, zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Kwalifikacji Wojskowej. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu 

Chrzanowskiego mieściła się w budynku warsztatów kształcenia zawodowego w Chrzanowie 

przy ul. Fabrycznej 27.  Na kwalifikację stawiło się 521 osób.  

 

Zarządzanie Kryzysowe 

Zwołano 2 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach: 

22.01.2020 r. oraz 02.03.2020 r.  

 

Ważniejsze zdarzenia z udziałem PCZK:  

 Stan zagrożenia epidemicznego od 14.03.2020 r i epidemii od 20.03.2020 

(weryfikowanie dla służb i instytucji adresów osób przebywających 

 na kwarantannie oraz w izolacji domowej, nadzór nad funkcjonowaniem miejsc 

zbiorowej kwarantanny, zabezpieczenie logistyczne miejsc zbiorowej kwarantanny, 

udzielanie informacji służbom i mieszkańcom o stanie epidemicznym, kwalifikowanie 

i przyjmowanie osób do odbycia kwarantanny zbiorowej, dystrybucja środków 

dezynfekujących i ochrony osobistej do instytucji),  

 pożar kamienicy w Chrzanowie – 9.03.2020 r.,   

 wypadek na 380 kilometrze Autostrady A4 – 1.04.2020 r.,  

  pożar hotelu pracowniczego w Pogorzycach – 4.07.2020 r.,  
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  usuwanie skutków nawałnicy – 30.09.2020 r. – 31.09.2020 r. 

 

27 razy interweniowała Straż Pożarna, usuwając skutki silnego wiatru. Zgłoszenia dotyczyły 

głównie uszkodzonych linii energetycznych i powalonych drzew.  

 

Najczęstsze zgłoszenia wymagające interwencji PCZK 

L.p. Nazwa Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia 
Suma w 

% 

1. Zwierzęta 
117 

(69%) 

83 

(72%) 

428 

(40%) 

144 

(38%) 

201 

(50%) 

973 

(45%) 

2. 
Utrudnienia 

w ruchu i awarie 

infrastruktury 

drogowej 

24 

(14%) 

12 

(11%) 

99 

(9%) 

40 

(10%) 

55 

(14%) 

230 

(11%) 

3. 

Awarie sieci 

energetycznych i 

przerwy  

w dostawie energii 

5 

(3%) 

8 

(7%) 

41 

(4%) 

15 

(4%) 

26 

(6%) 

95 

(4%) 

4. Pozostałe 
24 

(14%) 

11 

(10%) 

503 

(47%) 

182 

(48%) 

121 

(30%) 

841 

(40%) 

Razem 
170 

(8%) 

114 

(5%) 

1071 

(50%) 

381 

(18%) 

403 

(19%) 

2139 

(100%) 

 

Ilość interwencji PCZK z podziałem na ilość zdarzeń w danej gminie w poszczególnych 

miesiącach 

Nazwa 

S
ty

cz
eń

 

L
u

ty
 

M
a

rz
ec

 

K
w

ie
c
ie

ń
 

M
a

j 

C
ze

rw
ie

c
 

L
ip

ie
c
 

S
ie

rp
ie

ń
 

W
rz

es
ie

ń
 

P
a

źd
zi

er
n

ik
 

L
is

to
p

a
d

 

G
ru

d
zi

eń
 

R
a

ze
m

 

Gmina 

Alwernia 
18 23 11 19 9 13 11 13 14 20 9 10 170 

Gmina 

Babice 
11 9 7 11 4 15 7 6 16 9 10 9 114 

Gmina 

Chrzanów 
38 48 65 98 116 116 136 106 115 125 54 54 1071 

Gmina 

Libiąż 
15 11 40 58 21 35 43 28 30 28 24 48 381 

Gmina 

Trzebinia 
20 26 25 29 46 63 35 34 37 40 24 24 403 

Razem 102 117 148 215 196 242 232 187 212 222 121 145 1994 
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Rozdział XIV. Rynek pracy  
 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie  

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej reguluje Ustawa 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty 

wykonawcze do ustawy.  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie 

według stanu na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 3311 osób. W stosunku do stanu na dzień 

31 grudnia 2019 roku, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła 2663 osób, poziom bezrobocia 

w Powiecie Chrzanowskim zwiększył się o 648 osób (tj. o 24,3%). Liczba bezrobotnych 

wróciła do porównywalnego poziomu z końca roku 2018. Stopa bezrobocia na koniec 2020 

roku  wyniosła 7,7 % i tym samym wzrosła w ujęciu rocznym o 1,4 pkt. proc.  

W 2020 roku pracodawcy zgłosili do urzędu 4201 wolne miejsca pracy i aktywizacji 

zawodowej tj. o 3% więcej niż w roku 2019. Większość stanowiły oferty pracy 

niesubsydiowanej,  tj. 87% ogółu ofert pracy. Ponadto utrzymała się tendencja spadkowa ofert 

pracy subsydiowanej na poziome 36% w stosunku do roku 2019. Warto zaznaczyć, iż część 

z ofert niesubsydiowanych stanowią oferty zgłaszane przez pracodawców, zamierzających 

zatrudnić cudzoziemców w celu wydania opinii dotyczącej możliwości zrekrutowania na 

określone stanowisko obywateli polskich w ramach tzw. „testu rynku pracy”. W 2020 roku 62% 

ofert pracy z ogółu ofert niesubsydiowanych stanowiły właśnie takie oferty. W porównaniu do 

roku poprzedniego nastąpił znaczny wzrost tych ofert pracy o blisko 100%.  Najczęstszą 

przyczyną wyrejestrowania osób bezrobotnych z ewidencji są podjęcia pracy. W 2020 roku, 

podobnie jak w roku poprzednim, blisko 2500 osób utraciło status z tego powodu.  

Najliczniejszą grupą zawodową poszukiwaną w 2020 roku byli pracownicy do prac 

związanych z produkcją – operator maszyn i urządzeń, operator zautomatyzowanej linii 

produkcyjnej, pakowacz, rozbieracz-wykrawacz, rzeźnik-wędliniarz. Pojawiło się także 

zapotrzebowanie na stanowisko pracownik pralni chemicznej. Nie brakowało również miejsc 

pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych w prostych pracach fizycznych. Poszukiwani byli 

także pracownicy branży handlowej, choć w porównaniu do poprzedniego roku, znacznie spadł 

popyt na tę grupę pracowników. Kolejną grupę zawodową stanowili pracownicy branży 

transportowej – kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu dostawczego, 

kierowca operator wózków widłowych oraz spedytor ze znajomością języków obcych. Zawody 

budowlane stanowiły również jedną z najliczniejszych grup zawodowych, pojawiających się w 

ofertach pracy. Popularne zawody to wciąż operatorzy sprzętu ciężkiego. Spośród specjalistów 

w branży budowlanej najczęściej poszukiwano architekta, technika budownictwa 

i kosztorysanta budowlanego. Pracodawcy potrzebowali również elektryków, 

elektromonterów, spawaczy, a także ślusarzy, tokarzy/frezerów oraz stolarzy. 

Przedsiębiorcy z branży usługowej zgłaszali najczęściej zapotrzebowanie na 

pracowników ochrony oraz mechaników pojazdów samochodowych. W branży medycznej 

pojawiały się oferty głównie dla fizjoterapeutów oraz opiekunów osób starszych. Pozostali 

poszukiwani specjaliści to: księgowy, pracownik socjalny, nauczyciel przedszkola czy 

wychowawca w placówkach wychowawczych. 

W rejestrze pracodawców na koniec grudnia 2020 roku figurowało ponad 3100 firm 

i instytucji, z czego 234 to nowi pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali z usług tut. 
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Urzędu. Pośrednicy pracy promowali oferowane usługi i pozyskiwali oferty pracy głównie 

poprzez kontakty telefoniczne (dokonano prawie 500 kontaktów telefonicznych, w  ich wyniku 

pozyskano 145 ofert pracy). 

Doradcy klienta przeprowadzili z osobami bezrobotnymi łącznie 23996 rozmów 

głównie telefonicznych, częściowo spotkań osobistych. W trakcie wizyt, bądź kontaktu 

każdemu bezrobotnemu przedstawiono informację o ofertach pracy oraz innych możliwościach 

pomocy. Wydano 1658 skierowań do pracy lub innych form aktywizacji, 68 osób wzięło udział 

w zorganizowanych na terenie urzędu 7 giełdach pracy, a 128 osób skorzystało z usług EURES. 

Z uwagi na trwającą pandemię poradnictwo zawodowe było mocno ograniczone, na co 

wpływ miał brak możliwości organizacji grupowych i osobistych spotkań. W 2020 roku 

poradnictwem zawodowym w różnych formach objęto łącznie 406 osób, w tym udzielono 

indywidualnych porad dla 280 osób. Zorganizowano 3 grupy warsztatów, w których łącznie 

wzięły udział 23 osoby. W ramach informacji grupowych zorganizowano 10 spotkań, 

w których uczestniczyło 86 osób, natomiast indywidualnych informacji zawodowych 

udzielono 17. Ponadto doradcy klienta przygotowali Indywidualny Plan Działania dla 3686 

osób bezrobotnych. Plan ten obejmował działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy 

zmierzające do zatrudnienia bezrobotnego. Blisko 39% tj. 1432 osób przerwało realizację planu 

z powodu podjęcia pracy. Ogółem Urząd dysponował kwotą 52.880.701,53 zł, z tego na 

aktywizację zawodową osób bezrobotnych 7.245.421,53 zł. Urząd zaktywizował łącznie 1084 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ze środków Funduszu Pracy i PFRON skorzystało 

łącznie 678 osób. Przydzielono: 72 szkolenia osób bezrobotnych, 250 stażów i bonów 

stażowych,  99 prac interwencyjnych,  52 prace społecznie użyteczne, 117 razy przyznano 

środki na działalność gospodarczą, 45 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego. Dodatkowo w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

zawarto 51 umów z pracodawcami, które pozwoliły sfinansować koszty kształcenia 

ustawicznego dla 283 pracowników.  
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Lp. Zestawienie środków otrzymanych  na aktywizację zawodową Kwota na rok 2020 

1. Fundusz Pracy – algorytm 1.378.556,75 zł 

2. Europejski Fundusz Społeczny: PO WER, RPO WM 5.226.144,78 zł 

3. 
Programy Regionalne Konserwator, Firma +1, Zbuduj swoją 

przyszłość 
431.000,00 zł 

4. 
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych ze środków 

rezerwy Ministra 
300.000,00 zł 

5. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 727.000,00 zł 

6. Środki PFRON 430.000,00 zł 

7. COVID-19 pożyczki i inne 42.500.000,00 zł 

8. COVID-19 EFS 1.888.000,00 zł 

 RAZEM: 52.880.701,53 zł 

 

Nowe zadania PUP w związku z COVID-19. Tarcza Antykryzysowa 

Pomimo nieprzewidywalnej i trudnej sytuacji, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie 

realizował dotychczasowe zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych 

i przeciwdziałaniem bezrobociu, jak również nowe, wynikające z Ustawy z dnia 2 marca 2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. 

„Tarczy Antykryzysowej”. PUP w Chrzanowie pozyskał 45.635.280 zł. Pomoc skierowana 

była do blisko 6700 podmiotów. Zadania obejmowały wsparcie przedsiębiorców z Powiatu 

Chrzanowskiego związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków 

pandemii COVID-19.  

W zależności od formy wsparcie skierowane było do mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców. Dodatkowo, w przypadku spełnienia wymaganych 

warunków, ze wsparcia mogły korzystać organizacje pozarządowe, jak również kościelne 

osoby prawne działające na podstawie odpowiednich przepisów.  

Wypłacono 5162 pożyczki (25.676.916,64 zł łącznie). Pozytywnie rozpatrzono 583 

wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (12.811.790,76 zł). 

Ogółem, skierowana pomoc pozwoliła na utrzymanie blisko 3200 miejsc pracy. Natomiast 

kwota pomocy udzielonej dla firm niezatrudniających pracowników, które wykazały spadek 

obrotów w stosunku do 2019 roku, wyniosła 4.953.000 zł.  
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Rozdział XV. Ochrona praw konsumenta  
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania własne powiatu z zakresu 

ochrony praw konsumentów, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy o samorządzie 

powiatowym. Rzecznik konsumentów to instytucja o kompetencjach doradczych  

i procesowych dla indywidualnego konsumenta.  

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chrzanowie zarejestrował 4 695 zgłoszeń 

konsumenckich: 342 pisemne, 802  osobiste, 3514 telefoniczne, 37 mailowych.  

 

W sprawach ochrony praw i interesów konsumentów wystąpiło 342 przedsiębiorców, 

z czego w 10 przypadkach Rzecznik odmówił podjęcia interwencji do przedsiębiorcy w trybie 

art. 42 ust 1 pkt 3 ww. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 6 wniosków przekazano 

do innego Rzecznika, zgodnie z właściwością miejscową, 4 wnioski trafiły do Rzecznika 

Finansowego w ramach współpracy, 11 przekazano do UOKiK Delegatury w Katowicach 

 w ramach sygnalizacji problematyki konsumenckiej, 10 wniosków Rzecznik pozostawił bez 

rozpoznania  z uwagi na nieuzupełnienie przez konsumentów braków formalnych.  

 

Łącznie Rzecznik interweniował 301 razy pisemnie, w tym w niektórych przypadkach 

wielokrotnie. Na 301 spraw spornych, 162 sprawy zostały zakończone pozytywnie dla 

konsumenta (tj. 54 %), a 120 negatywnie (tj. 40 %). W toku jest jeszcze 19 spraw (tj. 6%). 

Łączna wartość finansowa załatwionych spraw wyniosła 204 268 zł.  

 

Rzecznik służył pomocą prawną konsumentom samodzielnie występującym 

z roszczeniem do sądu. Takiej pomocy udzielał w 19 sprawach przygotowując pozwy do 

samodzielnego wystąpienia przez konsumenta, na łączną wartość przedmiotu sporu 59 771 zł. 

Rzecznik przez cały czas pomaga konsumentom, którzy wszczęli postępowania samodzielnie 

w ubiegłym roku, a które nie zostały zakończone. 

 

 

Zgłoszenia konsumenckie w poszczególnych gminach Powiatu Chrzanowskiego 

 

 
  

Alwernia 
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Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie 

Chrzanowskim 

 

 Starosta Chrzanowski realizuje zadania wynikające z Ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była: 

 w Gminie Chrzanów przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę 

Radców prawnych w Katowicach, 

 w Gminie Trzebinia przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką 

w Katowicach,  

 w Gminie Babice przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga  w Porębie-Żegoty 

(wyłonione w drodze konkursu).  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone było: 

 w Gminie Libiąż oraz w Gminie Alwernia przez Stowarzyszenie Rodzina 

KOLPINGA  w Porębie-Żegoty (wyłonione w drodze konkursu).  

Realizacja tych zadań zleconych wyniosła w 2020 roku 330 tys. zł.  

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej 

o nieodpłatną mediację - metodę rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują 

najlepszych dla siebie rozwiązań.  Od 1 stycznia jest ona realizowana w każdym punkcie 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Posiedzenia 

mediacyjne odbywają się natomiast w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim 

w Alwerni.  

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje 

w Powiecie Chrzanowskim od 16 marca 2020 roku są przeprowadzane telefonicznie pod nr tel. 

32 625 79 64 oraz przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy.  

 

  

https://np.ms.gov.pl/zapisy
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Rozdział XVI. Realizacja uchwał Rady Powiatu Chrzanowskiego  
 

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwaliła 68 uchwał, w tym 11 uchwał w sprawie 

wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego oraz 11 w sprawie wprowadzenia 

zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego, a  także w grudniu 2020 

roku uchwały w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2021 r. i wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2021-2033.  

Rada Powiatu Chrzanowskiego:  

 na wniosek Zarządu Powiatu podjęła  58  uchwał, 

 na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Chrzanowie, 

stwierdziła niezasadność 3 skarg, w tym: 2 skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Chrzanowie oraz 1 skargę  na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chrzanowie. W trakcie rozpatrywania skargi na działalność Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie Rada Powiatu na XXIV Sesji w dniu 

29.09.2020 r. zdjęła z porządku obrad punkt dotyczący jej rozpatrzenia, celem 

wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora  Nadzoru Budowlanego w Krakowie 

o zajęcie stanowiska w zaskarżanej  kwestii. Następnie Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji na posiedzeniu w dniu 17.11.2020 r.  zawiesiła  rozpatrzenie skargi  do stycznia 

2021 r., celem otrzymania informacji od Skarżącego, w zakresie  rozstrzygnięcia  

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie odnośnie jego skargi 

o tożsamej treści złożonej do tej instytucji. W związku z  tym na XXVI Sesji Rady 

Powiatu w dniu 24.11.2020  r.   Rada Powiatu  zdjęła ww. skargę  z  porządku obrad, 

  podjęła 7 uchwał wprowadzanych pod obrady przez Przewodniczącego Rady Powiatu, 

w tym m.in: zatwierdzenie planu pracy Rady, zatwierdzenie planów pracy Komisji itp.   

 

19 uchwał Rady Powiatu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. Wszystkie uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego po ich przyjęciu były 

przekazane  do organów nadzoru: Wojewody  Małopolskiego i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, które nie wydały żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego. Wykonano 58 

uchwał. Na bieżąco są realizowane uchwały dotyczące regulaminów, statutów, programów, 

opłat, wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu powiatu na rok 2021. 

Jedną z form współpracy Powiatu z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego  jest 

podejmowanie uchwał o udzielaniu lub przyjmowaniu pomocy finansowej, które to uchwały 

stanowią podstawę do zawierania umów na dofinansowanie realizowanych zadań. Podjęto 

8 takich uchwał:  

 

 Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30.04.2020 r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chrzanów (dot. przekazania 

40 000 zł w 2020 roku na zadanie pn. „Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych 

komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim 

i miastem Katowice”), 

  Uchwała  Nr XX/124/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30.04.2020 r.  

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego (dot. 

przekazania 25 000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania i eksploatacji przeprawy 

promowej „Drogowiec” na rzece Wiśle), 

  Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30.04.2020 r.   

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Babice w formie dotacji celowej 

z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska (dot. 

instalacji fotowoltaicznej), 
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 Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30.04.2020 r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Babice w formie dotacji celowej 

z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska 

(dot. remontu systemu melioracji), 

 Uchwała Nr XXV/155/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27.10.2020 r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego 

a współfinansowanie zadania zlokalizowanego na terenie   Gminy Trzebinia, 

 Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24.11.2020 r. 

w  sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chrzanów (dot. przekazania  

40 000 zł w 2021 roku na zadanie pn. „Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych 

komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim 

i miastem Katowice”), 

 Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24.11.2020 r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie 

dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94”, które 

obejmuje: Aktualizację wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego 

pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – 

węzeł Rudno – Wola Filipowska dla odcinka drogowego od węzła autostrady A4 

Rudno do drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem dla niego decyzji środowiskowej, 

 Uchwała Nr XXVIII/175/2020 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29.12.2020 r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na 

współfinansowanie zadania zlokalizowanego na terenie Gminy Babice.   

  uchwałę dotyczącą przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. św. Marcina w Porębie Żegoty. 

 

Uchwały Rady Powiatu są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

Rada/Uchwały/Kadencja 2018-2023/rok 2020. 
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Rozdział XVII. Informacja o realizacji strategii, polityk 

i programów 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2019   

W 2020 roku opracowana została Ewaluacja Śródokresowa Strategii Rozwoju Powiatu 

Chrzanowskiego za lata 2015 -2019, która stanowi podsumowanie realizacji poszczególnych 

celów strategicznych  w tym okresie.  

Dokumenty z przeprowadzonej ewaluacji  zamieszczono na: 

 https://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/strategia-rozwoju.html 

Monitoring  Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego za rok 2020 

W ramach realizacji poszczególnych kierunków interwencji większość z działań jest 

w trybie ciągłym jako zadania długofalowe związane z nieprzerwalną realizacją zadań 

ustawowych bądź nałożonych na jednostki, dla których realizacji zostały powołane. 

W szczególności zalicza się tu działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, zdrowia, 

edukacji, działalności na rzecz przedsiębiorców i bezrobotnych, ochrony środowiska, poprawy 

jakości i dostępności komunikacyjnej, a także działalności kulturalnej i przemysłu czasu 

wolnego.   

Rok 2020 naznaczony został pandemią Covid-19. Nieodzowną rolę z punktu widzenia 

strategii odegrał tutaj  Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, na którym 

zapadały decyzje i uzgodnienia ważne dla całego obszaru Powiatu Chrzanowskiego. Podmioty 

realizujące kierunki strategii zmuszone były do zastosowania nowego podejścia oraz nowych 

rozwiązań umożliwiających realizację zadań na nie nałożonych.   

Na pierwszym miejscu stanęły kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

mieszkańców. Wiele środków finansowych zainwestowanych zostało w urządzenia i sprzęt 

medyczny, ambulanse przy jednoczesnym kontynuowaniu prac modernizacyjnych w szpitalu.  

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz pozostałych 

służb bezpieczeństwa skierowane zostały na zapewnienie ciągłości pracy, zapewnienie 

bezpieczeństwa, rozpowszechnianie informacji mających na celu walkę z Covid-19.   

Dla szkół wprowadzona została nauka zdalna, w związku z tym koniecznym stało się 

doposażenie placówek oświatowych w sprzęt informatyczny, a także zapewnienie narzędzi do 

prowadzenia nauki zdalnej. W szkołach przeprowadzono niezbędne inwestycje i remonty, 

realizowane były też projekty z zakresu rozwoju edukacji zawodowej w ramach CKZ oraz zajęć 

dodatkowych dla uczniów w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Kontynuowano 

porozumienia jednostek oświatowych z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi.  

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie prowadził programy wspierające przedsiębiorców, 

jednocześnie realizując zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, a także tworzenia 

nowych miejsc pracy.  

Działalność służb opieki społecznej w szerokim zakresie została przeniesiona 

„do sieci”: wprowadzono teleporady, a spotkania odbywały się w reżimie sanitarnym.  

Do formy on-line dostosowano wydarzenia kulturalno – rozrywkowe.  

Pomimo pandemii udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, poczynając od 

przedsięwzięć drogowych, na liniach kolejowych, wodno-kanalizacyjnych i energetycznych 

https://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/strategia-rozwoju.html


RAPORT O STANIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO ZA ROK 2020 

 

 

 

64 

 

przez budowy, przebudowy i remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych, realizację zadań 

proekologicznych, a także liczne remonty w placówkach edukacyjnych.  

Na uwagę zasługują działania związane ze świadczeniem usług elektronicznych dla 

mieszkańców, którzy wiele spraw urzędowych mogli załatwiać zdalnie bez wychodzenia 

z domu. Odbywało się to za pomocą dotychczas istniejących narzędzi, jak również 

wprowadzeniem nowych rozwiązań np. e-usługi w geodezji. 

Rok 2020 był również ważnym rokiem z punktu widzenia polityki rozwoju. To czas 

przygotowań do nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej.  

Powiat czynnie uczestniczył w konsultacjach Strategii Małopolska 2030, a także zdefiniował 

i zgłosił do strategii ważne dla Powiatu zadania inwestycyjne.  

Istotnymi działaniami w kontekście kreowania polityki ponadlokalnej były utworzenie 

i przystąpienie Powiatu do  Stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej, a także nawiązanie 

współpracy Chełmka, Chrzanowa, Jaworzna, Libiąża, Trzebini i Powiatu Chrzanowskiego 

celem utworzenia obszaru funkcjonalnego -Aglomeracja Współpracy Regionalnej.  

 

Realizacja strategii w poszczególnych obszarach: 

I. Obszar strategiczny: Gospodarka, Edukacja i Rynek Pracy 

W zakresie gospodarki – tworzenia/rozwoju/ poprawy warunków do powstawania stref 

aktywności gospodarczej zadanie to realizowane jest przez Gminy. Powiat pełni tutaj rolę 

konsultacyjno – doradczą. W ramach Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów 

i Wójta trwają rozmowy i uzgodnienia w tym zakresie.  W ubiegłym roku Powiat Chrzanowski 

przystąpił do projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, którego celem jest 

podniesienie jakości usług na rzecz przedsiębiorców. 

 PUP na rozwój przedsiębiorczości przeznaczył ponad 2 mln zł na zadania kierowane 

do przedsiębiorców i osób bezrobotnych poszukujących pracy. Dzięki dotacjom z PUP 

w Powiecie powstało 117 nowych firm. Działania szkoleniowo – doradcze i edukacyjne  ze 

względu na pandemię odbywały się w formie on-line. Również instytucje okołobiznesowe 

(CHIG, ARMZ) prowadziły działania promujące rozwój przedsiębiorczości poprzez swoją 

działalność informacyjno – doradczo – szkoleniową w tym zakresie. PUP w Chrzanowie we 

współpracy z WUP prowadził działania aktywizujące bezrobotnych.  W szkołach prowadzone 

były zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, a także doradztwo zawodowe. Większość z tych 

aktywności realizowana była zdalnie. Kontynuowane były porozumienia z pracodawcami 

w zakresie praktyk, staży oraz spotkań z przedsiębiorcami  (także w formie on-line).  

 

W 2020 roku Powiat postawił na silną promocję szkół powiatowych.  Przeprowadzono 

kampanię promującą wybieranie edukacji w powiatowych szkołach ponadpodstawowych: 

wydano informator oświatowy, dodatek do Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, 

prowadzono działania informacyjne na stronie powiatowej oraz Facebooku. Pandemia 

uniemożliwiła organizację targów edukacyjnych, a dni otwarte szkół i spotkania z rodzicami 

odbyły się w ograniczonej formie. Kampanie promocyjne w szkołach odbyły się w formie 

zdalnej.  

W ZST Fablok i ZS w Libiążu realizowane były 2 duże projekty  dofinansowywane ze 

środków unijnych mające na celu rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego. 

Kontynuowano porozumienia z pracodawcami oraz podpisano nowe porozumienie Powiat 

Chrzanowski – ZST Fablok i  Orlen Serwis.  

Licea realizowały projekty w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. Nastąpiła 

kontynuacja współpracy  uczelniami wyższymi. Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym 
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powiatowe szkoły zyskały nowy sprzęt informatyczny, który wykorzystywany był do nauki 

zdalnej. W placówkach przeprowadzono liczne  remonty i niezbędne inwestycje. 

W okresie sprawozdawczym nastąpiło polepszenie dostępności komunikacyjnej 

Powiatu – poprawił się stan infrastruktury drogowej dzięki przeprowadzonym przebudowom 

i remontom na drogach powiatowych. PKP PLK S.A. prowadziło liczne prace budowlane na 

liniach kolejowych, a także budowę obiektów inżynieryjnych.  

Powiat Chrzanowski uczestniczył w konsultacjach Strategii Małopolska 2030 - 

kluczowe, wysokobudżetowe inwestycje drogowe Powiatu zgłoszone zostały do Strategii 

Małopolska 2030, jako zadania strategiczne Powiatu, dla których Powiat planuje pozyskać 

wsparcie finansowe w nowej perspektywie finansowania UE. 

 

II. Obszar strategiczny: Bezpieczeństwo Publiczne, Społeczne i Zdrowotne Mieszkańców 
W obszarze bezpieczeństwa publicznego, społecznego i zdrowotnego zauważa się 

szeroką działalność Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Szpital realizował 3 programy 

profilaktyczne: Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy, Program profilaktyki raka 

piersi – etap pogłębionej diagnostyki, Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap 

podstawowy. Na szczególną uwagę zasługują liczne działania inwestycyjne w szpitalu, na które 

przeznaczono ponad 12 mln zł. Nastąpiła modernizacja oddziałów szpitalnych, zakup urządzeń 

i aparatury medycznej. W 2020 roku działania skupiały się na wdrożeniu nowoczesnych 

technologii medycznych i diagnostycznych – w tym do diagnostyki i zwalczania Covid – 19. 

Szczegółowy zakres prac oraz wykaz sprzętu zawarto w pkt II.1.3. Prowadzono kampanię 

promocyjną oddziału położniczo – ginekologicznego „Szpital Powiatowy w Chrzanowie – tu 

rodzi się Szczęście!” , który dzięki wsparciu ze środków unijnych zyskał nowy wygląd, a także 

nowoczesną aparaturę medyczną. W 2020 roku szpital pozyskał 2 nowe ambulanse.  

Pandemia utrudniła realizację różnorodnych form pomocy społecznej – PDPS w Płazie 

realizował działania dla mieszkańców DPS bez udziału gości z zewnątrz, POIK w Chrzanowie 

udostępnił możliwość korzystania z poradnictwa w formie on-line i telefonicznej. Istniała 

również możliwość spotkania osobistego z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na bieżąco 

prowadzono działania informacyjne dotyczące funkcjonowania ośrodka. Realizowane były 

porady, mediacje, spotkania terapeutyczne, a także udzielano schronienia.  

PCPR wszystkie zadania statutowe realizował terminowo, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. 

W  POWDiR z całodobowej pomocy skorzystało 31 dzieci. W grudniu 2020 r. ze 

struktur POWDIR wyodrębniono 2 placówki opiekuńczo- wychowawcze (dostosowanie 

placówki do obowiązujących przepisów prawa). 

Zwrócić należy uwagę na  kompleksową politykę senioralną w obszarach zdrowia, usług 

specjalistycznych, a także w zakresie aktywizacji społecznej tej grupy. Powiat Chrzanowski 

aktywnie uczestniczył w konsultacjach i pracach nad nową strategią Województwa 

„Małopolska 2030”.  

W obszarze działań społeczno – zdrowotnych do strategii zgłoszono fiszkę projektową 

na realizację zadania „Budowa i wyposażenie hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, domu 

pomocy społecznej dla osób starszych do 100 osób, domu pobytu dziennego dla 15-30 osób 

wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolęcinie”.  

Wprowadzone przez rząd obostrzenia uniemożliwiły organizację imprez i wydarzeń, 

w tym Powiatowego Dnia Seniora. Działania na rzecz seniorów skupiły się w głównej mierze 

w stowarzyszeniach oraz UTW, gdzie prowadzono zajęcia i realizowano programy za 

pośrednictwem Internetu. Część stowarzyszeń w miarę możliwości organizowała wyjazdy, 

spotkania integracyjne oraz wycieczki. Wiele aktywności stowarzyszeń zrzeszających 

seniorów zostało zawieszonych ze względu na pandemię.  
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W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowano 3 projekty 

dofinansowane ze środków PFRON, polegające na zakupie 2 mikrobusów i 1 autobusu dla 

WTZ z Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Powiat wspólnie z PDPS w Płazie zrealizował „Domek 

Artystów Wszelakich” – impreza odbyła się w formie on line.  

Przygotowano deklaracje dostępności dla stron internetowych prowadzonych przez Powiat, 

a także przygotowano nową stronę wwww.powiat-chrzanowski.pl z uwzględnieniem zasad 

WCAG.  

Stowarzyszenie „Nadzieja w Libiążu” zrealizowało mały grant (dotacja ze środków 

Powiatu) na rzecz osób niepełnosprawnych. PCPR, PDPS w Płazie, SOSW, Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie realizowały swoje zadania statutowe 

z uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

W obszarze bezpieczeństwa publicznego podkreślić należy bieżącą działalność PCZK, 

a także współdziałanie JST, Policji, Straży Pożarnej i służb. Zrealizowane zostały spotkania 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. 

Powiatowe służby, inspekcje i straże prowadziły swoją działalność w sposób ciągły. 

Na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych prowadzono  działania  

informacyjne i podnoszące świadomość społeczną w zakresie szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa.  

Samorządy inwestowały w urządzenia i sprzęt podnoszące bezpieczeństwo 

mieszkańców, systemy monitoringu wizyjnego, inwestycje w urządzenia ruchu drogowego czy 

systemy ostrzegania mieszkańców. 

 

III. Obszar strategiczny: Ochrona Środowiska i Oferta Czasu Wolnego  

W zakresie ochrony środowiska duży nacisk kładziony był na edukację ekologiczną 

mieszkańców. Wdrożono nowy projekt EKO POWIAT polegający na utworzeniu i utrzymaniu 

pasieki powiatowej przy ul. Grzybowskiego w Chrzanowie. Wydane zostały materiały 

informacyjne oraz gadżety ekologiczne promujące Powiat Chrzanowski.   

Powiat przystąpił do realizacji przedsięwzięcia – rozwój fotowoltaiki w Powiecie 

Chrzanowskim, które to zakłada montaż paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach 

powiatowych. Wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto montaż instalacji na budynkach przy ul. 

Partyzantów oraz ul. Grzybowskiego w Chrzanowie.   

Gminy kontynuowały działania związane ze wsparciem i promocją OZE. Dzięki 

funduszom unijnym Gminy udzielają dotacji mieszkańcom na montaż instalacji odnawialnych 

źródeł energii.  

Jednostki oświatowe, JST, NGO’s w miarę możliwości prowadziły akcje i wydarzenia 

podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie ekologicznego stylu życia. Część z tych 

działań została ograniczona ze względu na pandemię.   

W obszarze infrastruktury spędzania czasu wolnego przez mieszkańców zauważyć 

należy inwestycje JST w infrastrukturę rekreacyjną i sportową. Powiat zrealizował zadanie 

inwestycyjne pn. „Rozbudowa i remont boiska wielofunkcyjnego, remont i wymiana 

nawierzchni wraz z remontem urządzeń sportowych, elementów małej architektury, 

przebudowa i remont zewnętrznego oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego 5 

w Chrzanowie. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z UMWM – ze środków programu 

MIRS – Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa.  Zrealizowano również remont 

dwóch sal gimnastycznych ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie, użytkowanych przez II LO 

oraz SP nr 10 w Chrzanowie. Kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminę Trzebinia 

z udziałem środków powiatowych była  „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki, w skład 

którego wchodzić będzie wrotowisko z możliwością wykorzystania obiektu jako sali 

koncertowej i sali do innych zajęć; wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci wraz 
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z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącik malucha oraz kawiarnia” – zadanie 

w trakcie realizacji.  

Gminy również realizowały własne działania inwestycyjne na obiektach sportowo- 

rekreacyjnych. Ze względu na obostrzenia i panująca pandemię wiele imprez o charakterze 

sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym nie odbyło się. Instytucje kultury, stowarzyszenia 

realizowały część wydarzeń w reżimie sanitarnym, wiele wydarzeń kulturalnych przeniesiono 

„do sieci”.   

 

IV. Obszar strategiczny: Nowoczesne Zarządzanie Publiczne 

Dla wzmocnienia współpracy międzysamorządowej warte odnotowania jest 

funkcjonowanie w trybie ciągłym Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, 

co pozwala na wymianę informacji oraz podejmowanie wspólnych działań i ważnych decyzji 

w odniesieniu do całego obszaru Powiatu. Z uwagi na zmiany w ustawodawstwie oraz 

programowanie nowej perspektywy finansowania UE, kładzie się duży nacisk na wdrażanie 

polityk ponadlokalnych, w wyniku czego Powiat oraz Gminy podjęły działania mające na celu 

utworzenie obszarów funkcjonalnych. W ramach współpracy samorządów zostało utworzone 

Stowarzyszanie Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” (zrzeszające 17 JST 

z terenu Małopolski Zachodniej), nawiązano również współpracę oraz zorganizowano 

spotkania w celu utworzenia Aglomeracji Współpracy Regionalnej (Powiat Chrzanowski, 

Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Chełmek i Jaworzno). 

 W nowoczesnym zarządzaniu publicznym, we wszystkich JST obserwuje się 

intensyfikację działań proobywatelskich, gdzie mieszkańcy włączani są do podejmowania 

decyzji  o znaczących działaniach na terenie Powiatu poprzez prowadzenie konsultacji 

społecznych czy  realizację inicjatyw obywatelskich, miejsc aktywności i integracji 

mieszkańców.  

W obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, zadania realizowane były na 

zasadach określonych w programach współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. 

Uchwałą Zarządu Powiatu wprowadzono regulamin udzielania pożyczek dla NGO’s. W 2020 

roku odnotowano mniejszą aktywność organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania 

i realizowania projektów z tzw. małych grantów. Powodem były ograniczenia i obostrzenia 

w związku z Covid-19. Z 12 złożonych przez organizacje zadań, ostatecznie zrealizowano 8.  

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu zamieszczono na: https://www.powiat-

chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-

organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-

publicznego-sprawozdania.html 

 

W obszarze cyfryzacji  funkcjonowały e-usługi wdrożone w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków unijnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 

chrzanowskiego, elektroniczne systemy zarządzania dokumentów, EPUAP, aplikacje, systemy 

informatyczne umożliwiające mieszkańcom załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności 

wizyty w urzędzie lub innej instytucji samorządowej”, co miało szczególne znaczenie 

w sytuacji ograniczenia funkcjonowania urzędów (obsługi klientów urzędu) w związku 

z pandemią. W zakresie cyfryzacji dużą rolę odegrały platformy edukacyjne, dzięki którym 

możliwe było prowadzenie nauki zdalnej w szkołach.   

W roku 2020 nastąpiły zmiany w polityce  rozwoju, które określa  Ustawa o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2020 r. 

Wprowadziła ona znaczące zmiany związane z planowaniem rozwoju na każdym szczeblu 

zarządzania krajowego, regionalnego i lokalnego. Ustawa wprowadziła  strategie 

https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
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ponadlokalne, będące dokumentem nieobligatoryjnym, a  fakultatywnym dla powiatów. 

Strategię ponadlokalną mogą opracować sąsiadujące ze sobą Gminy, powiązane funkcjonalnie.  

W ustawie natomiast nie zawarto pojęcia strategii rozwoju powiatu.  Szczegóły  zostały opisane 

we wspomnianej wyżej Ewaluacji Śródokresowej Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego 

za lata 2015 -2019. 

Informacje na temat ewaluacji Strategii i oraz raporty ze strategii dostępne są na stronie 

https://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/strategia-rozwoju.html 

 

Program współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

(realizował Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych)  

Na podstawie Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie realizowano roczny „Program współpracy Powiatu Chrzanowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020”. Jest on uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu, a sprawozdanie z Programu sporządzane jest do 31 maja roku 

następującego po jego realizacji i przedstawiane Radzie Powiatu. Celem głównym programu 

jest zwiększenie udziału podmiotów programu w realizacji zadań publicznych. 

Cele programu to:  

 rozwój współpracy administracji samorządowej Powiatu z sektorem pozarządowym,  

 wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej 

organizacji pozarządowych,  

 szersze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców służące poprawie ich życia,  

 wspieranie aktywności organizacji pozarządowych w realizacji zadań zmierzających do 

podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu chrzanowskiego,  

 wspieranie i upowszechnianie wolontariatu,  

 

Sposób oceny realizacji programu za rok 2020 - wskaźniki: 

 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 2, 

 liczba ofert złożonych przez podmioty programu do konkursów na realizację zadań 

publicznych: 5,  

 liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji 

zadań publicznych z pominięciem konkursów ofert: 14,  

 liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych: 19,  

 wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację 

zadań publicznych w danym roku budżetowym: 809 177,97 zł, 

 liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa 

miejscowego:1,  

 liczba podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach: organizacje z terenu 

powiatu chrzanwoskiego,  

 liczba podmiotów Programu korzystających z pozostałych form współpracy: 17,  

 liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem 

Starosty: 11. 
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Szerzej o realizacji i założeniach programu można przeczytać pod linkiem:  

https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-

powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-

prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html 

 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (realizował Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Chrzanowie) 

W ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego realizowano następujące zadania:  

 prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem dla 10 osób w celu 

prowadzenia m.in. działalności profilaktycznej oraz wsparcia dla osób doznających 

przemocy,  

 praca socjalna z rodzinami, w których występuje problem przemocy, w tym realizacja 

procedury „Niebieskiej Karty”, 

  działania informacyjno – edukacyjne: plakaty, ulotki, strona internetowa,  

 wdrożenie i organizacja grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, pomocy 

rodzinie w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poprzez poradnictwo 

specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 

 udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom 

i nauczycielom.  

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chrzanowskim na lata 

2018 – 2020 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Zespół ds. Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej, w ramach którego zatrudnieni są: koordynatorzy pieczy zastępczej, pedagog, 

psycholog, prawnik. W ramach Zespołu realizowane jest poradnictwo prawne dla rodzin, 

zwłaszcza z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, poradnictwo psychologiczne, 

poradnictwo pedagogiczne, nadzór nad kontaktami rodziców biologicznych z dziećmi 

umieszczonymi w pieczy zastępczej. 

W ramach programu zorganizowano szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

do którego przystąpiło 5 rodzin (9 osób). Wszyscy kandydaci ukończyli szkolenie, a następnie 

otrzymali kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

Odbyło się także szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych. Do szkolenia 

przystąpiły dwie rodziny (4 osoby). Wszyscy kandydaci ukończyli szkolenie i otrzymali 

kwalifikacje do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. W grudniu podpisali umowy 

i przyjęli pod opiekę 6 dzieci.   

Do dyspozycji rodzin pozostają specjaliści (poradnictwo specjalistyczne).  

Czterech  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR objęło opieką 

66 rodzin zastępczych oraz 109 umieszczonych w nich dzieci. Koordynator dokonywał oceny 

sytuacji każdego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w przypadku dzieci w wieku 

poniżej 3 lat co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych co 6 miesięcy. Od 12 marca do 

31 grudnia 2020 r., z powodu pandemii, posiedzenia ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

odbywały się bez udziału osób z zewnątrz. Po dokonaniu oceny sytuacji każdego dziecka 

koordynator formułował na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, a następnie przekazywał ją do właściwego Sądu. Ponadto koordynator 

przygotowywał we współpracy z rodzinami zastępczymi, z asystentem rodziny, z pedagogiem, 

z prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz z prowadzącym pogotowie rodzinne – plan pomocy 

dziecku. Koordynatorzy wspólnie z psychologiem, pedagogiem, oceniali rodzinę zastępczą, 

https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
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prowadzących rodzinny dom dziecka oraz prowadzących pogotowie . Dokonywali analizy 

gotowości kandydatów do pełnienia funkcji rodziny.  

Od 1 stycznia do 12 marca 2020 r. na terenie PCPR - u odbywały się spotkania rodziców 

biologicznych z dziećmi, które umieszczone są w rodzinnych domach dziecka lub 

w zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, w obecności 

koordynatora i pedagoga. W sumie odbyło się 165 spotkań. 

Koordynatorzy zgłaszali do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną. Zapewniali rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka 

dostęp do pomocy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej, prawniczej) i udzielali 

wsparcia pełnoletnim wychowankom, którzy wydłużyli sobie pobyt w rodzinie zastępczej. 

Utrzymywali regularne kontakty z: 

 pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorami, Policją, Sądami, szkołami 

(kontakt z pedagogiem, z wychowawcą), Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, 

pracownikami ośrodka adopcyjnego „PRO FAMILIA”. 

Na zadania realizowane przez PCPR pozyskano środki zewnętrzne z Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego: 

 pomoc dla repatriantów (zadanie zlecone) – 25 337,19 zł, 

  pomoc cudzoziemcom – Karta Polaka (zadanie zlecone) – 15 147,00 zł, 

  program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy – 59 973,00 zł, 

 wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – 

248 056,15 zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: kooperacje 3D – model 

wieloaspektowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 15 300,00 zł.  

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, 

przyjęty Uchwałą Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 

2010 r. 

Działania podejmowane w ramach programu są działaniami o charakterze ciągłym. 

W większości finansowane są ze środków  PFRON. W roku 2020 Program zrealizowany został 

w następującym zakresie (nazwy zadań): 

1. Kontynuowanie działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na 

terenie powiatu chrzanowskiego. Obecnie działa Rada kadencji 2019-2023. 

2. Promowanie wolontariatu jako formy integracji społecznej dla osób 

niepełnosprawnych. Ze względu na epidemię Covid-19 wszelkie działania dotyczące 

wolontariatu w roku 2020 zostały wstrzymane. 

3. Organizacja procesu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

- wypłacone dofinansowanie na kwotę 337 094 zł dla 445 osób 

 dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – wypłacone dofinansowanie 

na kwotę 73 697 zł dla 5 osób, 

 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – wypłacone 

dofinansowanie dla 102 osób na kwotę 107 959 zł, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu się 

i technicznych  - wypłacone dofinansowanie 199 391 zł dla 52 osób 

4. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W roku 2020 wydano 518 

kart parkingowych. 
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5. Prowadzenie nowoczesnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych: 

 Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, zadanie 

pn. „Niepełnosprawni sprawni inaczej- olimpiada umiejętności”. Kwota 

dofinansowania 1200,00 zł, 

 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Relax” w Płazie, zadanie pn. 

Uzdrowiskowa Szczawnica i zamki nad zalewem Czorsztyńskim – wycieczka 

krajoznawczo-turystyczna, kwota dofinansowania 4 000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica, zadanie pn. XIII Festiwal Osób 

Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, kwota dofinansowania 

3 987,71 zł, 

 Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica Terapeutyczna w Trzebini, zadanie pn. 

„Integracyjne Mikołajki” – spotkanie integracyjne z konkursami, kwota 

dofinansowania 288,00 zł (zadanie zrealizowane w grudniu). 

6. Realizacja projektu „Z pomocą rodzinie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

oraz budżetu Powiatu Chrzanowskiego.  W 2020 roku z projektu skorzystały 33 dorosłe 

osoby niepełnosprawne oraz 3 dzieci niepełnosprawnych.  Dorośli brali udział 

w szkoleniach wyjazdowych z zakresu: 

 „ Skuteczna komunikacja interpersonalna”,  

 „ Radzenie sobie z emocjami i stresem”,  

 „ Poczucie własnej wartości”.  

 

Ponadto korzystano z rehabilitacji stacjonarnej, wsparcia  psychologa i  neurologopedy. 

1 osoba niepełnosprawna  ukończyła kurs kroju i szycia, 1 osoba niepełnosprawna ukończyła 

kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego, 4 osoby niepełnosprawne ukończyły kurs 

ECDL . 

Dzieci niepełnosprawne uczestniczyły w wyjazdach szkoleniowych z zakresu: 

 „ Współdziałanie z grupą”,  

 „ Zajęcia psychomotoryczne”,  

 „ Trening umiejętności społecznych”,  

  Dzieci Korzystały z rehabilitacji stacjonarnej oraz hipoterapii. 

 

Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc 

w Rodzinie na lata 2014 – 2020.  
Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, 

kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za 

popełnione czyny przemocowe. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom 

w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:  

 uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, 

  uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec 

bliskich, 

  rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania 

przemocowe,  

  opracowanie „planu bezpieczeństwa”  zapobiegającego  użyciu siły i przemocy 

(nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów 

w rodzinie bez użycia agresji,  naukę  umiejętności partnerskiego układania stosunków 
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w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych, naukę umiejętności 

konstruktywnego wyrażania uczuć). 

 

W 2020 r. PCPR zrealizował pierwszą edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla 

sprawców przemocy w rodzinie finansowanego z budżetu państwa. Program ukończyło 5 osób.  

W grudniu 2020 r. uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego przyjęto Program Korekcyjno – 

Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2026 

 

Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych 

Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci  Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na 

lata 2015 – 2020.  
Niniejszy program kierowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu 

Chrzanowskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą, 

potencjalnych ofiar przemocy w rodzinie, dzieci i młodzieży – umieszczonych w pieczy 

zastępczej, do rodziców biologicznych i opiekunów dzieci oraz do przedstawicieli instytucji i 

służb pracujących na rzecz wspierania dzieci i rodzin. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w Powiecie 

Chrzanowskim poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach z tzw. grupy 

ryzyka. Ważne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy ofiarom, jak również promowanie i wdrażanie prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową. 

Cele szczegółowe 

 zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy 

w rodzinie,  

 zwiększenie świadomości na temat dostępnych form wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy,  

 udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie w kryzysie, w tym będącej w sytuacji przemocy 

domowej,  

  pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi  

i zagrożonych przemocą,  

  promocja postaw wolnych od przemocy w szkołach gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  

  propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich,  

 profesjonalizacja kadr pracujących z dziećmi (nauczycieli, pracowników socjalnych, 

policjantów, kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczo-

wychowawczych i innych) w zakresie zwiększenia kompetencji zawodowych, 

poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz budowania relacji pomiędzy różnymi 

służbami pomocowymi,  

  zapewnienie usług poradniczych, wspierających, edukacyjnych i korekcyjnych  dla 

rodzin. 

Realizatorzy programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Powiatowy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu 

chrzanowskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie, Powiatowy 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, organizacje pozarządowe z terenu 

Powiatu Chrzanowskiego, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inne 

podmioty działające na terenie Powiatu Chrzanowskiego.  

W 2020 roku uchwalono Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania 

Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci  Zagrożonych Przemocą 

w Rodzinie na lata 2021 – 2025. 
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Rozdział XVIII. Inwestycje i remonty  
 

Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie realizuje zadania 

w zakresie remontów i inwestycji powiatowych na rzecz Powiatu od fazy przygotowania 

założeń do projektów inwestycyjnych do przekazania wykonanej inwestycji użytkownikowi.  

Inwestycje oraz remonty związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego 

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 

1. 
Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku 

Starostwa przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie. 
122 385,00 zł 

2. 
Remont pokrycia dachowego budynku Starostwa przy 

ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie. 
47 392,65 zł 

3. 
Docieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy 

ulicy Zielonej 20. 
39 439,30 zł 

 

W ramach rekomendacji Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w zakresie rozwoju 

fotowoltaiki w obiektach powiatowych na lata 2020-2023 zamontowano instalacje 

fotowoltaiczne na budynkach Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. przy ul. Partyzantów i ul. 

Grzybowskiego. Koszt to 131 917 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Inwestycja w znaczący sposób ograniczy ilość pobieranej energii elektrycznej od 

dostawców stosujących paliwa kopalne do produkcji energii elektrycznej i pozwoli zastąpić je 

w znacznej mierze energią pochodzącą z OZE.  

 

 

 

 

Fot. Panele fotowoltaiczne na budynku Starostwa przy ul. Partyzantów 2 
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Inwestycje oraz remonty zrealizowane w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu 

Chrzanowskiego 

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 

1. 

Kompleksowy remont dwóch węzłów sanitarnych na I 

piętrze budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Chemicznych w Trzebini 

110 463,54 zł 

2. 

Remont dwóch sal gimnastycznych mieszczących się  

w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19, 

użytkowanych wspólnie przez Szkołę Podstawową Nr 10 

w Chrzanowie i II Liceum Ogólnokształcące  

w Chrzanowie 

Budżet Powiatu – 189 497,88 zł 

Budżet Gminy Chrzanów – Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnym 

Szkół  

i Przedszkoli w Chrzanowie – 189 

497,88 zł 

Ogółem: 378 995,76 zł 

3. 

Rozbudowa i remont boiska wielofunkcyjnego, remont i 

wymiana jego nawierzchni wraz z montażem urządzeń 

sportowych, elementów małej architektury, przebudowa 

i remont zewnętrznego oświetlenia w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. 

Paderewskiego w Chrzanowie 

553 015,95 zł 

 w tym 152 320,00 zł dofinansowanie  

z UMWM – program MIRS 

 

Powiat Chrzanowski podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Budowa 

Trzebińskiego Centrum Rozrywki, w skład którego będzie wchodzić wrotowisko 

z możliwością wykorzystania go jako sali koncertowej i sali do innych zajęć, wypożyczalnia 

wrotek, bawialnia dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącik 

malucha oraz kawiarnia”. Powiat Chrzanowski w 2019 r. przekazał kwotę 100 000,00 zł, 

a w 2020 r. 520 373,29 zł. Ogółem - 620 373,29 zł.  

 

                                Fot. E. Marchewka, Boisko przy SOSW w Chrzanowie 
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Zamówienia publiczne 

Do zadań Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa należy również przeprowadzenie 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe i Skarb Państwa, 

nadzór nad prowadzonymi postępowaniami, udzielanie odpowiedzi na zapytania 

wykonawców, prowadzenie sprawozdawczości i analiz oraz współpraca z Wydziałami oraz 

samodzielnymi stanowiskami w zakresie sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego. Ponadto Wydział opracowuje projekty wewnętrznych aktów 

normatywnych, wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadzi rejestr 

centralny umów.  

Przeprowadzono 13 postępowań o dzielenie zamówienia, w tym jedno wszczęto 

w grudniu 2020 r. i zostało zakończone w 2021r. 

 Ilość  przeprowadzonych postępowań 
Wartość zawartych umów bez podatku od 

towarów i usług w zł 

 
Roboty 

budowlane 
Dostawa Usługi 

Roboty 

budowlane 
Dostawa Usługi 

2019r. 1 3 5 275 057,93 475 087,50 2 643 017,94 

 

2020r. 1 6 6 432 436,83 768 932,43 3 006 661,58 

 

Od 2019 r. przetargi nieograniczone powyżej kwot określonych w przepisach 

przeprowadzane są w pełnej elektronizacji, poprzez platformę zakupową. W 2019 r. 

przeprowadzono 2 procedury, a w 2020 r - 3. Od 2021 r. ustawodawca zobowiązał 

zamawiających publicznych i sektorowych do przeprowadzania wszystkich postępowań 

w formie elektronicznej. 

 

Informatyzacja Starostwa Powiatowego 

Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa realizuje zadania związane z informatyzacją 

Starostwa Powiatowego w Chrzanowie poprzez organizację i koordynację działań z zakresu 

bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego, współuczestniczenie w opracowywaniu 

koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin i wydziałów oraz wdrażanie nowych systemów 

i programów, dokonywanie zakupów sprzętu i oprogramowania na wniosek dyrektorów 

wydziałów i kierowników biur, zarządzanie pracą istniejącej sieci komputerowej i jej 

rozbudową oraz zapewnienie ciągłości pracy serwerów, wykonywanie kopii bezpieczeństwa 

danych z serwerów zainstalowanych w urzędzie, prowadzenie, przydzielanie, odbieranie 

i analizowanie praw dostępu do zbiorów, instalację i konfigurację stanowisk komputerowych, 

przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych, administrowanie bezpieczeństwem 

informacji przetwarzanych w systemie informatycznym oraz systemem kontroli dostępu, 

konfiguracja wraz z instalacją przeciwwłamaniową, przygotowywanie i obsługa wyborów 

w systemie teleinformatycznym, wspomaganie lokalnych użytkowników Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w porozumieniu i przy akceptacji 

aktualnego administratora platformy BIP.  
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W zakresie rozwoju sfery aplikacji informatycznych: 

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 

1. Zakup nowych licencji dot. systemów informatycznych. 2 924,72 zł 

2. Zakup nowych licencji dot. aplikacji prawniczych. 52 183,13 zł 

3. Zakup oprogramowania do obsługi grafiki i video. 2 435,40 zł 

4. Zakup oprogramowania narzędziowego i serwisowego 1 328,04 zł 

 

W zakresie bezpieczeństwa danych oraz sieci informatycznej: 

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto: 

1. Zakup rocznego kontraktu gwarancyjnego pamięci masowych. 16 823,00 zł 

2. 
Zakup rocznego kontraktu sygnatur bezpieczeństwa urządzeń aktywnych 

sieci. 
34 748,85 zł 

 

W zakresie  aktualizacji systemów informatycznych/narzędziowych, bezpieczeństwa 

danych: 

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 

1. Roczna aktualizacja licencji oprogramowania do backupu danych. 12 439,48 zł 

2. Roczna aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego. 12 730,50 zł 

3. Roczna aktualizacja licencji do szyfrowania danych. 4 243,50 zł 

4. 
Roczna aktualizacja licencji zdalnego serwisu systemów komputerowych i 

użytkowników. 
9 950,00 zł 

 

W zakresie  aktualizacji systemów informatycznych produkcyjnych:  

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 

1. 
Opłata za Usługę utrzymania i rozwoju Systemu Zarządzania 

Dokumentami i zadaniami pracowników. 
21 697,20 zł 

2. 
Opłaty z tytułu Umowy w zakresie Asysty technicznej oprogramowania 

finansowo-księgowego. 
68 619,24 zł 

3. Roczna asysta techniczna systemów bazodanowych. 5 658,00 zł 

4. Roczna asysta techniczna systemów geodezyjnych. 39 360,00 zł 

5. 
Zakup nowych oraz odnowienie dotychczasowych umów na podpisy 

elektroniczne. 
5 543,01 zł 
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W zakresie utrzymania sieci oraz eksploatacji sprzętu: 

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 

1. Opłaty z zakresu usług internetowych. 4 271,73 zł 

2. Opłaty dot. łączy internetowych oraz dzierżawy łączy światłowodowych. 89 592,40 zł 

3. 
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i urządzeń 

wielofunkcyjnych. 
139 945,71 zł 

 

W zakresie rozbudowy infrastruktury IT: 

Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 

1. Zakup serwera. 80 043,00 zł 

2. Zakup urządzeń aktywnych oraz akcesoriów sieciowych . 137 922,35 zł 

3. Dostawa, montaż i przegląd akumulatorów UPS. 3013,50 zł 

4. Zakup zestawów komputerowych.  227 683,97 zł 

5. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych. 17 343,00 zł 

6. Zakup oprogramowania biurowego. 76 006,62 zł 
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Rozdział XIX. Podsumowanie 
 

Niniejszy Raport o stanie powiatu za 2020 rok to dokument, który w jasny i syntetyczny 

sposób przedstawił Państwu aktywność naszego samorządu w w/w okresie sprawozdawczym .  

 

Dostarczył najważniejszych informacji o usługach świadczonych przez powiat na rzecz 

społeczeństwa lokalnego w takich obszarach jak: służba zdrowia, pomoc społeczna, kształcenie 

ponadpodstawowe, rynek pracy, geodezja, architektura czy komunikacja, a także danych 

dotyczących realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.   

 

Miniony rok niewątpliwie był czasem trudnym. Samorząd powiatowy zmuszony został 

do podjęcia nowych wyzwań i strategii działania w obliczu pandemii koronawirusa. Wdrożone 

rozwiązania miały na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania administracji powiatowej 

oraz nieprzerwalnej realizacji zadań nałożonych na powiat przepisami prawa. 

 

Na pierwszym miejscu stanęło bezpieczeństwo mieszkańców. Szpital Powiatowy 

w Chrzanowie oraz jednostki działające w obszarze pomocy społecznej otrzymały niezbędną 

pomoc do walki z pandemią. Dzięki pozyskanym środkom finansowym na rzecz walki 

z COVID-19 zrealizowano liczne zakupy i inwestycje. 

 

Władze Powiatu dbały o optymalną sieć szkół. Sukcesywnie rozwijano ofertę 

edukacyjną, dostosowując kierunki do aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczniowie 

i nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci sprzętu informatycznego umożliwiającego naukę 

zdalną.  

Rok 2020 obfitował w inwestycje. Przeprowadzono remonty w budynkach 

oświatowych czy obiektach sportowych. Oddziały szpitalne zyskały lepszy standard oraz 

wyposażenie. Dzięki licznym przebudowom dróg powiatowych polepszyła się ich jakość, 

a także bezpieczeństwo kierowców i pieszych. 

 

Podkreślić należy dużą efektywność Powiatu w aplikowaniu o środki pochodzące ze 

źródeł zewnętrznych. Całkowita wartość nowych projektów, na które otrzymano 

dofinansowanie, wyniosła blisko 80 mln zł. W tej kwocie ogromna pula środków została 

skierowana do przedsiębiorców na łagodzenie skutków pandemii.  

 

Powiat kontynuował współpracę z III sektorem. Kreatywne organizacje pozarządowe 

pozyskały z powiatu „małe granty” na działania o charakterze ponadlokalnym, przyznano 

również nagrody Starosty Chrzanowskiego Optimo Modo i Bonum Facere.   

 

Na szczególną uwagę zasługuje podjęta przez powiat współpraca międzysamorzadowa 

o charakterze ponadlokalnym, w wyniku której Powiat Chrzanowski przystąpił do 

Stowarzyszenia Powiatów Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”. Równolegle trwają 

prace nad utworzeniem obszaru funkcjonalnego Aglomeracja Współpracy Regionalnej 

(z Chełmkiem, Jaworznem i samorządami Powiatu Chrzanowskiego). Działania te pozwolą na 

wytypowanie projektów o szerokim zasięgu oraz zwiększą szanse na pozyskanie środków na 

te zadania w nowej perspektywie finansowania UE. 

 

Dzięki zaangażowaniu kadry zarządzającej, pracowników oraz utrzymywaniu 

wysokiego poziomu świadczonych przez powiat usług, jednostki powiatowe osiągają liczne 
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sukcesy. Placówki powiatowe zostały docenione i wyróżnione przez podmioty zewnętrzne 

w prestiżowych rankingach.  

Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał tytuł Najlepszej Placówki w Województwie 

Małopolskim, a także zajął trzecie miejsce w kategorii: Sieć Szpitali Poziom II 

w renomowanym rankingu prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia przy współudziale dziennika „Rzeczpospolita” .  

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie znalazł się w grupie powiatowych urzędów 

pracy w Polsce, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej 

podstawowych form aktywizacji zawodowej. Dodatkowo, przy uwzględnieniu innych 

wymaganych wskaźników Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przyznał nagrodę specjalną 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2020 roku.  

Doceniona została też aktywność szkół powiatowych, które osiągnęły wysokie noty 

w niezależnych, ogólnopolskich rankingach liceów i techników.  

 

Dziękujemy za zapoznanie się z raportem, zachęcamy do odwiedzania stron internetowych 

prowadzonych przez tutejsze Starostwo, na których zamieszczane są informacje o bieżących 

działaniach Powiatu Chrzanowskiego:  

 www.powiat-chrzanowski.pl 

 https://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/id,240898.html.  

 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
https://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/id,240898.html

