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Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023 składa się z czterech obszarów strategicznych. Dla każdego z obszarów 
strategicznych sformułowany został cel strategiczny, z którego wynikają cele operacyjne. Dla ich urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast 
kierunki interwencji – kluczowe zadania i projekty do realizacji. 
 

Obszar strategiczny: 

GOSPODARKA, EDUKACJA  

I RYNEK PRACY 

Obszar strategiczny: 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, 

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

MIESZKAŃCÓW 

Obszar strategiczny: 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

I OFERTA CZASU WOLNEGO 

Obszar strategiczny: 

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 

PUBLICZNE 

 
Cel strategiczny I: 
INTENSYFIKACJA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO I WZROST 
ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
POWIATU 

  
Cel strategiczny II: 
WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 
MIESZKAŃCÓW POWIATU 
CHRZANOWSKIEGO  
W WYMIARZE SPOŁECZNYM, 
ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM 

  
Cel strategiczny III: 
SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ 
ATRAKCYJNEJ  
I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA 
CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU 
JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 
PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI 
TURYSTYCZNEJ POWIATU 
CHRZANOWSKIEGO 

  
Cel strategiczny IV: 
WYSOKI POZIOM USŁUG 
PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY 
SEKTOROWEJ 

       
Cele operacyjne: 

1. Rozwój potencjału 
inwestycyjnego; 

2. Wspieranie aktywności 
gospodarczej mieszkańców; 

3. Aktywna polityka 
subregionalnego rynku pracy; 

4. Doskonalenie dostępności 
komunikacyjnej powiatu. 

 Cele operacyjne: 
1. Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców i zwiększenie 
efektywności leczenia; 

2. Integrująca polityka społeczna, 
uwzględniająca potrzeby 
i zmiany struktury społecznej; 

3. Wsparcie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym 
na terenie powiatu. 

 Cele operacyjne: 
1. Racjonalne użytkowanie 

zasobów i ochrona 
środowiska; 

2. Budowa i promocja 
zintegrowanej oferty czasu 
wolnego na terenie powiatu 
chrzanowskiego; 

3. Rozwój infrastruktury 
przemysłu czasu wolnego. 

 Cele operacyjne: 
1. Współpraca 

międzysamorządowa 
i międzysektorowa; 

2. Sprawność administracyjna. 
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W roku 2020 opracowana została Ewaluacja Śródokresowa Strategii Rozwoju Powiatu 
Chrzanowskiego za lata 2015 -2019, która stanowi podsumowanie realizacji poszczególnych celów 
strategicznych  w w/w okresie. Dokumenty z przeprowadzonej ewaluacji  zamieszczono na stronie 
internetowej powiatu: 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 
realizowanych 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 PCZK 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, a także zajęć 
dodatkowych dla uczniów w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, kontynuowano 
porozumienia jednostek oświatowych z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi. 

Powiatowy Urząd Pracy 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 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 UE, powiat czynnie uczestniczył w konsultacjach Strategii 
Małopolska 2030, a także zdefiniował i zgłosił do strategii ważne dla powiatu zadania inwestycyjne. 
Ważnymi działaniami w kontekście kreowania polityki ponadlokalnej były utworzenie 
i przystąpienie powiatu do  Stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej, a także nawiązanie 

https://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/strategia-rozwoju.html
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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 świadczonych na rzecz inwestorów.  W ramach szeroko pojętej przedsiębiorczości  PUP 
w Chrzanowie  realizował w 2020 roku różne zadania, które kierował do przedsiębiorców, jak i do osób 
bezrobotnych czy poszukających pracy. Zaliczyć można tutaj  m.in. udzielanie dotacji osobom bezrobotnym 
na podjęcie dzielności gospodarczej. W   2020r. powstało na terenie powiatu 117 nowych firm, po 
wcześniejszym przyznaniu z urzędu pracy  dotacji na ten cel. Organizowane były również  szkolenia 

w zakresie przygotowania do prowadzenia własnego biznesu. Działania szkoleniowo – doradcze, 
informacyjne i edukacyjne  ze względu na pandemię odbywały się w formie on-line. Również 
instytucje około biznesowe (CHIG, ARMZ) prowadziły działania promujące rozwój 
przedsiębiorczości poprzez swoją działalność  informacyjno – doradczo – szkoleniową w tym 
zakresie. W szkołach prowadzone były zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, a także doradztwo 
zawodowe – większość z tych aktywności realizowana byłą zdalnie. Kontynuowane były 
porozumienia z pracodawcami w zakresie praktyk, staży oraz spotkań z przedsiębiorcami – 
w formie on-line. 
Edukacja -   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 w  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 -  Orlen 
Serwis. Licea realizowały projekty w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. Kontynuowano 
współpracę z uczelniami wyższymi. Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym 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 w powiecie. PKP PLK S.A. prowadziło 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. 
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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 4 programy profilaktyczne. 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 publiczności i 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 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 w dużej mierze 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. 
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 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 i straży pożarnej i służb. Zrealizowane zostały spotkania Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Powiatowe służby, 
inspekcje straży prowadziły swoją działalność w sposób ciągły.  Na stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych prowadzono  działania  informacyjne i podnoszące świadomość 
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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. 
Wdrożony nowy projekt EKO POWIAT polegający na utworzeniu i utrzymaniu pasieki powiatowej 
przy ul. Grzybowskiego. 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 u;. Partyzantów oraz Grzybowskiego.  Gminy kontynuowały działania związane ze 
wsparciem i promocją OZE. Dzięki funduszom unijnym gminy udzielają dotacji dla mieszkańców 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 było  „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 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 współprace oraz zorganizowano spotkania w celu utworzenia Aglomeracji 
Współpracy Regionalnej (Powiat Chrzanowski, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Chełmek i Jaworzno).  
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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 to określa  Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2020r.  Wprowadziła 
ona znaczące zmiany związane z planowaniem rozwoju na każdym szczeblu zarządzania 
krajowego, regionalnego i lokalnego. Ustawa wprowadziła  strategie ponadlokalne, będące 
dokumentem nieobligatoryjnym, a  fakultatywnym dla powiatów. Strategie ponadlokalną mogą 
opracować sąsiadujące ze sobą gminy, powiązane funkcjonalnie Szczegóły  zostały opisane w 
Ewaluacji Śródokresowej Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego za lata 2015 -2019. 

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
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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WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH INTERWENCJI W 2020 ROKU 

Obszar strategiczny: 
GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 

Cel strategiczny:  Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 

  

KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.1 
Identyfikacja i uzgodnienie potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu - możliwa strefa 
funkcjonalna (międzygminna), składająca się z wielu podstref – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

KONWENT STAROSTY 
CHRZANOWSKIEGO, 
BURMISTRZÓW I WÓJTA 
 

Od 2015 – uzgodnienia i rozmowy  
w sprawie stworzenia  Stref Aktywności Gospodarczej n a terenie 
Powiatu Chrzanowskiego – zadanie realizowane przez Gminy 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia, które wskazało 
nowe obszary inwestycyjne na terenach Gminy Trzebinia - w Bolęcinie 
przy autostradzie A4, w Trzebini przy ul. Słowackiego oraz w Trzebini 
przy autostradzie A4. 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1.nabycie terenu objętego  zm. m.p.z.p. strefy przemysłowo-
usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina  o  pow. 1,8697  ha 
2. nabycie terenu objętego zm. m.p.z.p. Doliny Chechło Północ w 
Chrzanowie (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A4 z ul. 
Trzebińską) o pow. 0,2133 ha 

UM CHRZANÓW 
Nieuregulowane stany 
prawne nieruchomości, 
brak potwierdzenia ze 
strony właścicieli woli 
zbycia praw do 
nieruchomości, za ceny 
odpowiadające  ich 

UM CHRZANÓW 
Budżet Gminy Chrzanów  - 
1 130 464,07 zł - 
planowane środki na 
2020r.                                               
991 355,07 zł  - 
wydatkowane środki w 
roku 2020 
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wartościom określonym 
przez rzeczoznawcę 
majątkowego 
spowodowały, że Gmina 
Chrzanów nie nabyła w 
roku 2020 wszystkich 
planowanych do 
nabycia nieruchomości, 
tym samym nie 
wszystkie zaplanowane 
w 2020 r. środki zostały 
wydatkowane. 
 

-------------------------- 
139 109,00   zł – środki 
które nie zostały 
wydatkowane w roku    
2020 

GMINA ALWERNIA 

Brak realizacji kierunku - MPZP dla terenu całej Gminy Alwernia 
przewiduje tereny przeznaczone pod usługi, produkcję i komercję. 
Brak stref aktywności gospodarczej. 

 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.1.2 
Planowanie przestrzenne uwzględniające tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu 
 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia kontynuując obrane kierunki działań z lat ubiegłych, 
wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działań, 
mających na celu opracowanie dokumentów planistycznych (m.in. 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), 
których zadaniem jest wskazanie innych obszarów inwestycyjnych na 
terenie gminy (w Bolęcinie przy autostradzie A4, w Trzebini ul. 

- 

Budżet jednostki 
realizującej  - w 2020r. 
zapłacono kwotę 
36 000,00zł  za 
opracowanie suikzp 
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Słowackiego oraz w Trzebini przy autostradzie A4). Działania te 
dotyczyły również zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej 
terenów inwestycyjnych, które w chwili obecnej nie mogą pełnić 
swojej funkcji (np. teren dawnej Ciepłowni przy ul. Głowackiego w 
Trzebini). 
W dniu 29 października 2020r. Rada Miasta Trzebini przyjęła Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
W dokumencie uwzględnione zostały niżej wymienione strefy 
aktywności gospodarczej (istniejące i planowane): 1) obszar SAG 
„Górce” w Trzebini 2) obszar proponowanej SAG w Trzebini - 
Trzebionce po byłych Zakładach Górniczych „Trzebionka” wraz z 
przyległymi obszarami od południa, 3) SAG na terenie po byłych 
Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach 
Tłuszczowych  4) SAG w miejscu dawnych Zakładów Metalurgicznych 
Zakład Nr 2 – 5) obszar SAG przy ul. Tuwima, włączony do Krakowskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wskazany jako teren produkcyjno-
usługowy, powiększony w kierunku północnym i zachodnim. 6) obszar 
proponowany do objęcia SAG po południowej stronie linii kolejowej 
E30 (na zachód od ul. Słowackiego), 7) obszar proponowany do 
objęcia SAG po północnej stronie ul. Długiej (w rejonie oczyszczalni 
rafinerii), 8) obszar proponowanej SAG przy ul. Płockiej w 
Myślachowicach, 9) obszar proponowanej SAG w Myślachowicach, 
Wodnej i Sierszy – obszar po byłej KWK Siersza; 10) obszar w Bolęcinie 
przy autostradzie. W trakcie opracowania jest projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego 
na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z 
ulicą Słowackiego. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Rada Miejska w Chrzanowie uchwałą Nr XXV/250/2020 w dniu 20 
października 2020r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż, 
pomiędzy linią kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą 
Kroczymiech, okolicami ulicy Różanej, a rzeką Chechło - etap I 

- - 
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Plan obejmuje teren gdzie zlokalizowana jest działalność gospodarca w 
zakresie produkcji i usług. 

GMINA ALWERNIA 
Brak realizacji kierunku - MPZP dla terenu całej Gminy Alwernia 
przewiduje tereny przeznaczone pod usługi, produkcję i komercję. 
Brak stref aktywności gospodarczej. 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.1.3 
Kompleksowe uzbrajanie potencjalnych terenów inwestycyjnych 
 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Zadanie powiązane z I.1.1 - Gmina Trzebinia kontynuując obrane 
kierunki działań z lat ubiegłych, wspiera rozwój przedsiębiorczości 
poprzez podejmowanie działań, mających na celu opracowanie 
dokumentów planistycznych (m.in. studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego), których zadaniem jest wskazanie 
innych obszarów inwestycyjnych na terenie gminy (w Bolęcinie przy 
autostradzie A4, w Trzebini ul. Słowackiego oraz w Trzebini przy 
autostradzie A4). Działania te dotyczyły również zapewnienia 
właściwej obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, które w 
chwili obecnej nie mogą pełnić swojej funkcji (np. teren dawnej 
Ciepłowni przy ul. Głowackiego w Trzebini). 
W dniu 29 października 2020r. Rada Miasta Trzebini przyjęła Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
W dokumencie uwzględnione zostały niżej wymienione strefy 
aktywności gospodarczej (istniejące i planowane): 1) obszar SAG 
„Górce” w Trzebini 2) obszar proponowanej SAG w Trzebini - 
Trzebionce po byłych Zakładach Górniczych „Trzebionka” wraz z 
przyległymi obszarami od południa, 3) SAG na terenie po byłych 

- - 
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Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach 
Tłuszczowych  4) SAG w miejscu dawnych Zakładów Metalurgicznych 
Zakład Nr 2 – 5) obszar SAG przy ul. Tuwima, włączony do Krakowskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wskazany jako teren produkcyjno-
usługowy, powiększony w kierunku północnym i zachodnim. 6) obszar 
proponowany do objęcia SAG po południowej stronie linii kolejowej 
E30 (na zachód od ul. Słowackiego), 7) obszar proponowany do 
objęcia SAG po północnej stronie ul. Długiej (w rejonie oczyszczalni 
rafinerii), 8) obszar proponowanej SAG przy ul. Płockiej w 
Myślachowicach, 9) obszar proponowanej SAG w Myślachowicach, 
Wodnej i Sierszy – obszar po byłej KWK Siersza; 10) obszar w Bolęcinie 
przy autostradzie. W trakcie opracowania jest projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego 
na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z 
ulicą Słowackiego. 

GMINA ALWERNIA Brak uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Alwernia. - - 
 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.1.4 
Stworzenie systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego 
obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POWIAT CHRZANOWSKI 

Brak projektu w ramach całego obszaru powiatu funkcjonalnego. 
Powiat Chrzanowski informacje o ofercie inwestycyjnej powiatu oraz 
gmin zamieszcza na: http://www.powiat-
chrzanowski.pl/powiat/oferty-inwestycyjne.html 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: Gmina Trzebinia współpracuje z Polską Agencją 
Inwestycji i Handlu (PAIH), której misją jest zwiększenie napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i 
dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców.  PAIH 

- - 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/oferty-inwestycyjne.html
http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/oferty-inwestycyjne.html
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pomaga również w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz 
wiarygodnych partnerów i dostawców. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Publikacja danych o terenach inwestycyjnych, w tym oferowanych do 
zbycia: 
• w dedykowanym na stronie internetowej gminy www.chrzanow.pl 
dziale – DLA INWESTORÓW, 
• na fb.com/ChrzanowGmina 
• na stronach Krakowskiego Parku Technologicznego, Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu 
• na portalu internetowym OTO PRZETARGI oraz na portalach 
współpracujących, w tym m.in. morizon.pl, domy.pl, oferty.net, 
nportal.pl, komercyjne.pl, nieruchomości-online.pl, domiporta.pl, 
gratka.pl 

- - 

GMINA ALWERNIA Brak uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Alwernia. - - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.1.5 
Rozwój promocji gospodarczej i doskonalenie standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości 
 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POWIAT CHRZANOWSKI 
Przystąpienie Powiatu Chrzanowskiego  do projektu: „Standardy obsługi 
inwestora w Małopolsce” 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia uczestniczy w projekcie zorganizowanym przez Krakowski 
Park Technologiczny, „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego 
celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców 
zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.1.6 
Wsparcie organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze 
szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz 
przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego 
 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: 
W trakcie opracowania miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Górka w Trzebini 
(w 2020r. sporządzono Etap I opracowania) 

- - 

CHRZANOWSKA IZBA 
GODPODARCZA 
ORAZ 
AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

Zadania planowane: 
W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. realizacja projektu w ramach 
III Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 
Promocja gospodarcza Małopolski, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 
„Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie 
małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, 
oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.1.7 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i 
miejscowości, tereny wiejskie i inne) 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Na terenie objętym rewitalizacją działa Miejsce Aktywności 
Mieszkańców, skupiające lokalną społeczność. – Umowa nr 
PKS.526.1.1.U10.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. na realizację zadania 
publicznego pt. „Miejsce Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie – 
przestrzeń do wspólnego działania” w ramach projektu pn.: „Miejsce 
Aktywnych Mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na 
lata 2014-2020. 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.2.1 
Realizacja programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących 
rozpocząć działalność gospodarczą 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PUP CHRZANÓW 

W ramach szeroko pojętej „przedsiębiorczości”  PUP w Chrzanowie  
realizował w 2020 roku różne zadania, które kierował do 
przedsiębiorców jak i do osób bezrobotnych czy poszukających pracy. 
Do podstawowych zadań, które  przyczyniają się do rozwoju 
przedsiębiorczości zaliczymy udzielanie dotacji osobom bezrobotnym 
na podjęcie dzielności gospodarczej. W   2020r. powstało na terenie 
powiatu 117 nowych firm, po wcześniejszym przyznaniu z urzędu 

W roku 2020 niektóre  
obszary aktywności 
urzędu pracy  zostały 
mocno  ograniczone z 
uwagi na  stan epidemii 
jaki został ogłoszony w 
kraju. Cześć zadań w 

Ogółem: 2.135.775,26 zł. w 
tym: 

algorytm z Fundusz Prac : 
344.181,45 zł 

pozyskane dodatkowe 
środki na dotacje w kwocie: 
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pracy  dotacji na ten cel. Klienci pup  na bieżąco są informowani o 
możliwości otrzymania wsparcia na ten cel. Organizowane były 
również  szkolenia w zakresie przygotowania do prowadzenia 
własnego biznesu pn. . „Pierwsze kroki w biznesie – czyli organizacja i 
prowadzenie własnej firmy”.  W roku 2020 niektóre  obszary 
aktywności urzędu pracy  zostały mocno  ograniczone z uwagi na  stan 
epidemii jaki został ogłoszony w kraju. Cześć zadań w zakresie  obsługi 
klienta  została  wdrożona  w formie telefonicznej i on-line.  
Zrezygnowano z osobistych  spotkań grupowych w zakresie 
poradnictwa zawodowego czy informacji zawodowej. Takie 
wydarzenia jak „Europejskie Dni Pracodawców” , „Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości”, „Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej” 
przeprowadzone były w formie on-line. Również w współpraca ze 
szkołami była znacząco zminimalizowana z uwagi na  stan  pandemii i  
naukę zdalną uczniów. Podczas tegorocznego Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery  we  współpracy  PUP  w Chrzanowie,  PUCKU  w 
Chrzanowie i II LO w Chrzanowie zorganizowano dla młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 
chrzanowskiego konkurs  pt. „Plan Kariery zawodowej - Wokół 
kompetencji przyszłości". Konkurs przeprowadzono w 
formie  kursu  e-learningowego , do którego  zgłosiło się 52 uczniów ze 
szkół z terenu powiatu chrzanowskiego. 

zakresie  obsługi klienta  
została  wdrożona  w 
formie telefonicznej i 
on-line. 

1.772.596,81 zł w ramach 
EFS, Rezerwy MRPiPS 
Wysokie Bezrobocie oraz w 
ramach programu 
regionalnego „Zbuduj 
Swoją Przyszłość”. 

Dodatkowo PFRON: 
41.343,00 zł. 

 

CHRZANOWSKA IZBA 
GOSPODARCZA  ORAZ 
AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

Do 10.2022r. - kontynuacja działań informacyjno-doradczych i 
szkoleniowych na rzecz start-upów, MŚP oraz PES i PS w ramach 
dostępnych programów oraz działań własnych spółki, w tym m.in.:  
świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w ramach 
Punktu Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów 
zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem 
nowych oraz wparciem istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej 
(PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w ramach projektu „MOWES 
– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” ; bezterminowo – kontynuacja działań informacyjno-
doradczych i szkoleniowych na rzecz start-upów, MŚP oraz PES i PS w 
ramach dostępnych programów oraz działań własnych spółki. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.2.2 
Współpraca z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PUP CHRZANÓW 

Urząd na bieżąco informuje klientów o możliwościach aktywizacji 
poprzez udział w projektach realizowanych przez pup jak i 
zewnętrznych, które kierowane są o osób  bezrobotnych czy 
poszukujących pracy. Informacja jest zamieszczana na stronie 
internatowej pod adresem:  
https://chrzanow.praca.gov.pl/programy-realizowane-przez-
instytucje-zewenetrzne. 
PUP w Chrzanowie lokalnie  współpracuje na bieżąco z Agencją  
Rozwoju Małopolski Zachodniej, z którą wymienia informacje o 
możliwościach wsparcia rozwoju działalności gospodarczej. 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.2.3. 
Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru 
funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

ZSECH W TRZEBINI 

1. Udział w ogólnopolskim konkursie „Manager Roku 2020” 
organizowanym w ramach projektu „Edukacja  - zdalnie i 
cyfrowo” finansowanym ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (3. Miejsce). 

2. Udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”. 

- - 

https://chrzanow.praca.gov.pl/programy-realizowane-przez-instytucje-zewenetrzne
https://chrzanow.praca.gov.pl/programy-realizowane-przez-instytucje-zewenetrzne
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3. Udział w 19. Edycji ogólnopolskiego projektu „Szkolna 
Internetowa Gra Giełdowa” organizowanego przez 
Ministerstwo Finansów i Giełdę Papierów Wartościowych. 

ZST FABLOK 

Porozumienia z przedsiębiorcami w sprawie skierowania uczniów 
szkół na praktyki, spotkania z przedsiębiorcami w ramach 
informowania o zmianach na rynku pracy. Współpraca z 
przedsiębiorcami w ramach podpisanych umów . Organizacja wizyt 
zawodoznawczych , organizacja  praktyk uczniowskich , spotkania z 
przedstawicielami uczelni wyższych. 

Spotkania odbywały się 
w większości 
przypadków on-line z 
powodu stanu pandemii 
COVID-19 

- 

ZS LIBIĄŻ 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie 
chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty 
edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi 
pomocniczym mechaniczno-górniczym. 
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i 
kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ 
projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
CEL PROJEKTU: Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w 
obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie 
mechaniczno-górniczym woj. Małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i 
poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów 
zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 455 uczniów 
korzystających z funkcjonalności CKZ w Chrzanowie do III 
kwartału  2020 r. 
CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności 
poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. 
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:   Zostanie utworzony CKZ, 
Projekt powinien zakończyć się z dniem 30.09.2020r. Ze względu na 
pandemię nie wszystkie formy wsparcia zostały ukończone-termin 
zakończenie 09 2021 

Ze względu na 
zmniejszająca się 
liczebność klas / 
kierunków objętych 
projektem trudno było 
prowadzić rekrutację 
 
Objecie projektem 
również pozostałych 
klas 

BENEFICJENT: Powiat 
Chrzanowski 

REALIZATOR PROJEKTU: 
Powiatowe Centrum 
Edukacyjne w Chrzanowie 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
PROJEKTU: 3 016 726,00 
PLN 

DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU Z 
UE: 2 715 053,40 PLN 

WKŁAD WŁASNY POWIATU 
CHRZANOWSKIEGO: 301 67
2,60 PL 
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PCKU CHRZANÓW 

Porozumienia z przedsiębiorcami w sprawie skierowania uczniów 
szkół na praktyki, spotkania z przedsiębiorcami w ramach 
informowania o zmianach na rynku pracy. 
Realizowane były porozumienia ze Szpitalem Powiatowym w 
Chrzanowie, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Przewlekle Chorych 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP oraz Powiatowym Domem 
Pomocy Społecznej w Płazie w zakresie praktyk zawodowych oraz 
zajęć praktycznych u pracodawców. 

Od marca 2020 roku 
realizacja praktyk 
zawodowych z 
normalnym trybie była 
niemożliwa z powodu 
epidemii COVID-19, 
część praktyk 
realizowana była w 
formie projektu 
edukacyjnego we 
współpracy z 
pracodawcami. 

- 

SOSW CHRZANÓW 

Porozumienia z przedsiębiorcami w sprawie skierowania uczniów 
szkół na praktyki, spotkania z przedsiębiorcami w ramach 
informowania o zmianach na rynku pracy. 
 Realizacja projektu „Ekonomia na co dzień” z Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Szkole Podstawowej i w  
Branżowej Szkole I stopnia, gdzie uczniowie poznawali zagadnienia 
ekonomii w przystępnej dla nich formie 

 Działania podejmowane w Kole Aktywizacji Zawodowej w zakresie 
przygotowania uczniów do poszukiwania pracy 

 Udział uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w projekcie „Akademia 
Kreatywnej Kariery”, realizowanej przez Towarzystwo Oświatowe 
Ziemi Chrzanowskiej i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa, 
celem projektu jest zdobycie i doskonalenie umiejętności i 
kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy 

- - 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

Zajęcia edukacyjne  z podstaw przedsiębiorczości. 
Planuje się Spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą. 

- - 

II LO W CHRZANOWIE 
Porozumienia z przedsiębiorcami w sprawie skierowania uczniów 
szkół na praktyki, spotkania z przedsiębiorcami w ramach 
informowania o zmianach na rynku pracy. 

- - 
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WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

 cykliczne uczestnictwo uczniów w realizacji ogólnopolskiego  
projektu Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w ramach 
którego współpracujemy z Urzędem Pracy oraz innymi 
instytucjami – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 
Miasta, Nadleśnictwem. W ramach uczestnictwa w projekcie 
uczniowie poznają m. in. specyfikę pracy na poszczególnych 
stanowiskach, 

 lekcje doradztwa zawodowego, 

 spotkania indywidualne i zespołów klasowych z pedagogiem 
szkolnym i wychowawcami klas, 

 współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery. 

 w szkole działa Szkolny Klub Przedsiębiorczości 

- ze względu na sytuację 
pandemiczną nie odbyły 
się spotkania w 
zakładach pracy i 
poznanie specyfiki pracy 
na poszczególnych 
stanowiskach . 

- 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: System oświaty zapewnia uczniom przygotowanie 
do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Podstawowymi formami 
działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są zajęcia prowadzone 
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia z 
zakresu doradztwa zawodowego. Ramowy plan nauczania określa 
minimalny wymiar zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, który 
wynosi minimum 10 godzin w roku dla klasy siódmej i ósmej szkoły 
podstawowej. 
Roczny, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje 
następujące działania: 

 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na 
informacje edukacyjne i zawodowe w celu wsparcia ich w 
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

 realizacja innowacji pedagogicznej – poznajemy zawody; 

 gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji 
edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu 
kształcenia; 

 prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

 koordynowanie działalności informacyjno-doradczej 
realizowanej przez szkołę; 

Ograniczenia związane z 
pandemią 
koronawirusa.- 

Realizacja zajęć wynika z 
ramowego planu 
nauczania. Zajęcia 
finansowane są z subwencji 
oświatowej. 

- 



21 
 

 współpraca z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 
wychowawcami, psychologami i pedagogami w tworzeniu i 
zapewnieniu ciągłości działań określonych w 
wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego; 

 wspieranie nauczycieli, wychowawców, psychologów i 
pedagogów w zakresie realizacji działań określonych w 
programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
W szkołach podstawowych wobec których Gmina Chrzanów jest 
organem prowadzącym nie ma przedsiębiorczości jako przedmiotu w 
siatce godzin lekcyjnych jednak pomimo tego już od najwcześniejszych 
lat nauczyciele stymulują rozwój przedsiębiorczości 
u swoich uczniów organizując różnego rodzaju lekcje tematyczne, 
konkursy itp. 

- 

Brak dodatkowych 
kosztów. Tematyczne lekcje 
oraz konkursy itp. 
prowadzone są 

w ramach zajęć  
wychowawczych i kół  
zainteresowań 

GMINA ALWERNIA 

SP Kwaczała: 
Szkoła realizuje szeroko zakrojone działania dotyczące kształtowania 
przedsiębiorczości u uczniów. W klasach edukacji wczesnoszkolnej 
zadania te realizowane są poprzez projekty edukacyjne wdrażane na 
zajęciach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia w szkole nastawione są na 
kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, a jedna z nich jest 
przedsiębiorczość. Zgodnie z podstawą programową uczniowie uczą 
się podejmować działania mające związek z finansami, realizowaniem 
własnych pomysłów, podejmowaniem działań mających na celu 
rozwój w sferze przedsiębiorczości. 
SP Alwernia: 
 SPINKA – projekt unijny dotycząc orientacji zawodowej (objął 

2020r. 47 uczniów); 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany 
na wszystkich lekcjach (obejmuje 305 uczniów szkoły); 

 Doradztwo zawodowe w ramach zajęć szkolnych (obejmuje 22 
uczniów klasy 8). 

Wszystkie te działania zawierają elementy przedsiębiorczości. 

SP Kwaczała: 
Trudność w realizacji 
tego zadania polega na 
tym, że szkoła pracuje 
teraz w systemie 
zdalnym co znacznie 
utrudnia realizację 
praktycznych 
przedsięwzięć 
edukacyjnych, które 
wymagają pobytu 
ucznia w szkole. 
 
SP Poręba Żegoty: 

Problemy wynikły w 

momencie zagrożenia 

zakażeniem wirusem 

SPINKA – wysokość 
budżetu w szkole na 2020r. 
8003,13 zł, budżet dla 
wszystkich szkół zawarty 
jest w planie finansowym 
gminy. 

 



22 
 

SP Poręba Żegoty: 
Wspomaganie z projektu Funduszy Europejskich „Forum kadry 
wspomagania oświaty” – w zakresie podniesienia kompetencji 
kluczowych (w obszarze przedsiębiorczości). W efekcie podniesiono 
kompetencje uczniów poprzez pobudzenie ich do działań na poczet 
społeczności lokalnej i podjęcie licznych inicjatyw z zakresu 
wolontariatu. We wrześniu i październiku odbywały się zajęcia 
warsztatowe z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, w 
związku z realizacją projektu Małopolskie Talenty. Przygotowywały 
one młodzież do pracy w zespole i uspołeczniały uczniów. Zajęcia 
wdrażały młodzież do umiejętności funkcjonowania na rynku i 
czerpania z własnych 
zasobów. Dyrektor został przeszkolony w zakresie doradztwa 

zawodowego, korzystając ze szkoleń w ramach realizacji projektów 

finansowanych z Funduszów Europejskich. Wiedza z zakresu 

nowoczesnych rozwiązań została przekazana nauczycielom i wdrożona 

do Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

Covid i zaistniałą izolacją 

oraz pracą zdalną. 
 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.2.4 
Organizacja inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Obecnie na terenie Gminy Trzebinia nie funkcjonują inkubatory 
przedsiębiorczości. Natomiast Gmina Trzebinia współpracuje z 
instytucjami wspierającymi małopolskich przedsiębiorców tj. Centrum 
Business in Małopolska (CeBiM) – partner Polskiej Agencji Inwestycji i 
Handlu, prowadzący zintegrowany system obsługi inwestorów (one – 
stop – shop), w ramach którego współpracują Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA, Województwo Małopolskie, Krakowski 
Park Technologiczny, Małopolskie Parki Przemysłowe.      Obsługa 

- - 
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inwestora w CeBiM polega przede wszystkim na wspieraniu 
małopolskich firm w rozwoju eksportu i ekspansji na rynki 
zagraniczne, przygotowywaniu kompleksowej oferty inwestycyjnej 
regionu Małopolskiego, wspieraniu inwestorów zarówno 
zagranicznych jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych 
inwestycji na terenie Małopolski, informowaniu o możliwościach 
dofinansowania działalności inwestycyjnej. CeBIM umożliwia dostęp 
do największej w regionie bazy nieruchomości oraz bazy danych 
przedsiębiorców eksportowych i kontrahentów zagranicznych. 
Ponadto Gmina współpracuje z Chrzanowską Izbą Gospodarczą, 
zrzeszającą podmioty gospodarcze z Powiatu Chrzanowskiego. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.1 
Promocja zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PUP CHRZANÓW 

Na koniec grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Chrzanowie zarejestrowanych było 3311 osób bezrobotnych(w tym 
1791kobiet).  W porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła  o 761 osób. Na koniec  
listopada 2020 stopa bezrobocia w powiecie chrzanowskim wyniosła 
7,7% i utrzymuje się na tym poziomie od września 2020 r. 
BEZROBOCIE W GMINACH: Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych 
na koniec grudnia 2020r. (tendencja utrzymująca się od lat) było 
mieszkańców  miasta i gminy Chrzanów –42 % (1388 osób). Najmniej 
bezrobotnych z terenu powiatu chrzanowskiego to mieszkańcy gminy 
Babice –6% (250 osób). W gminie Trzebinia zarejestrowanych 
bezrobotnych było w analogicznym okresie 924 osoby, co stanowi 
28% udziału w strukturze bezrobocia wg gmin w powiecie 
chrzanowskim. 

- 

prace interwencyjne: 
630.660.00 zł  
doposażenia stanowiska 
pracy:  819.000.00 zł. oraz 
Doposażenia z 
PFRON:240.000.00 zł  
staże : 1.803.699,05 zł 
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W IV kwartale 2020 opracowano przez PUP Chrzanów i WUP Kraków  
badanie dot. Raportu „Barometr zawodów" – to prognoza 
zapotrzebowania na pracowników w 2021 r. Badanie  
krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające 
zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, które jest 
przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa. Pełne wyniki badania dla 
wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie 
internetowym: www.barometrzawodow.pl 
 
PUP aktywnie współpracuje  z podmiotami rynku pracy, w tym 
również z pracodawcami. Dobra współpraca stanowi klucz do 
ograniczenia zjawiska bezrobocia, jak również usprawnia proces 
alokowania pracowników w lokalnych firmach, przyczyniając się do ich 
sprawnego funkcjonowania.  W ramach  programu wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy w 2020r  z tut. Urzędem umowy 
zawarło 44  podmioty. Na utworzonych stanowiskach 65 
os.bezrobotnych/poszukujące pracy z PFRON podjęły zatrudnienie. Do 
pozostałych usług  i instrumentów, które wpływają na rozwój 
przedsiębiorczości zaliczymy również pośrednictwo pracy, giełdy 
pracy, poradnictwo zawodowe, szereg instrumentów, obniżających 
koszty zatrudnienia pracowników m.in.: prace interwencyjne – w 
ramach których podęło 99 osób bezrobotnych zatrudnienie. Dużym 
zainteresowaniem ze strony pracodawców jak i osób bezrobotnych 
jest organizacja programu stażowego. W rok 2020 Powiatowy Urząd 
Pracy w Chrzanowie skierował do obycia stażu łącznie 249 osób ( w 
tym 5 osób w ramach bonu stażowego). Natomiast 114 osób 
bezrobotnych z roku 2019 kontynuowano staż w roku 2020.  ( z czego 
2 osoby w ramach bonu stażowego). 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.2 
Systematyczne badanie i prognozowanie potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PUP CHRZANÓW 

W tut. Rejestrze pracodawców na koniec grudnia 2020r. figurowało 
ponad 3100 firm i instytucji, z czego 234 to nowi pracodawcy, którzy 
po raz pierwszy korzystali z usług pośrednictwa pracy PUP w 
Chrzanowie. 
Pośrednicy pracy promują oferowane usługi i pozyskują oferty pracy w 
bezpośrednio  
u pracodawców jak i telefonicznie oraz e-mailowo. W 2020  
zrealizowano 13 wizyt u przedsiębiorców ( w I kwartale) i dokonano 
ponad 500 kontaktów telefonicznych w wyniku czego pozyskano 145 
oferty pracy. 
W IV kwartale 2020 opracowano przez PUP Chrzanów i WUP Kraków  
badanie dot. Raportu „Barometr zawodów" – to prognoza 
zapotrzebowania na pracowników w 2021 r. Badanie  
krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające 
zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, które jest 
przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa. Pełne wyniki badania dla 
wszystkich województw i powiatów( w tym też dla powiatu 
chrzanowskiego) można znaleźć w serwisie internetowym: 
www.barometrzawodow.pl 
 

Rok 2020 był szczególnym 
rokiem z uwagi na fakt , iż  w  
marcu  ogłoszono w Polsce 
stan zagrożenia 
epidemicznego, a następnie 
stan epidemii w związku z 
rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2, zwanej 
COVID-19. Mając stan  sytuacji 
epidemicznej wprowadzano w  
kraju, w tym w urzędach pracy 
szereg rozwiązań  
zapobiegające i 
przeciwdziałające 
rozprzestrzenianiu się 
wspomnianego wirusa i 
zwalczające wywołaną nim 
chorobę.W roku 2020 
niektóre  obszary aktywności 
urzędu pracy  zostały mocno  
ograniczone z uwagi na  stan 
epidemii jaki został ogłoszony 
w kraju. Cześć zadań w 
zakresie  obsługi klienta  
została  wdrożona  w formie 
telefonicznej i on-line. 

- 

 

http://www.barometrzawodow.pl/
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.3 
Powołanie stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie 
szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – projekt w ramach całego obszaru 
funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

ZSECH W TRZEBINI 
Konsultowanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie 
zasadności otwierania w szkole nowych kierunków kształcenia. 

- - 

ZS LIBIĄŻ 
Współpraca Z Tauron Wydobycie i Tauron Polska Energia – umowa 
patronacka – technik górnictwa podziemnego i technik energetyk 

- - 

SOSW CHRZANÓW 

Bieżące kontakty z pracodawcami, u których uczniowie realizują 
praktyczną naukę zawodu w celu: 
- współdziałania ze szkołą 
- promocji szkoły 
- przeprowadzania egzaminu zawodowego 
- sprawowania nadzoru pedagogicznego 

Kontakty z 
pracodawcami zostały 
ograniczone z powodu 
pandemii 

- 

ZST FABLOK 

Realizacja projektów: 
1. pn.  Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim 

poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty  edukacyjnej w 
obszarze głównym elektryczno- elektronicznym i 
pomocniczym mechaniczno- górniczym” realizowanego od  
05.06.20217 r do 30.09. 2021 r. 

2. pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w 
Libiążu poprzez rozwój  CKZ i oferty  kształcenia zawodowego 
 

 

- 

Projekt nr 1) 
całkowita wartość 
projektu:  
3 016 726,00 PLN 
dofinansowanie projektu z 
UE:  
2 715 053,40 PLN 
wkład własny powiatu 
chrzanowskiego: 
301 672,60 PLN 
Projekt nr 2) 
Całkowita wartość: 
2 736 024,40 zł 
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Dofinansowanie ze 
środków UE: 
2 462 421,96 zł 
Wkład własny powiatu 
chrzanowskiego: 
273 602,44 zł 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

 spotkania uczniów z przedstawicielem Młodzieżowego 
Centrum Kariery (m.in. zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy, 
najpopularniejsze i najbardziej potrzebne zawody na rynku 
pracy), 

 zapoznanie uczniów z możliwościami kształcenia 
pomaturalnego (m.in. spotkania z przedstawicielami szkół 
policealnych i szkół wyższych), 

 współpraca  z AGH, UJ, UE w Krakowie oraz PCKU w 
Chrzanowie. 

od 16 marca 
bezpośrednie spotkania 
ze względu na sytuację 
pandemiczną zostały 
zastąpione on-line 

- 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.4 
Rozwój powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem 
praktyk i staży zawodowych) – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

KONWENT STAROSTY 
CHRZANOWSKIEGO 
BURMISTRZÓW I WÓJTA 

Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Orlen Serwis, Powiatem 
Chrzanowskim oraz Zespołem Szkół Technicznych „Fablok” w 
Chrzanowie. 
 

- - 

ZSECH W TRZEBINI 

W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa 
Zawodowego. W jego ramach: 

 w klasach I zrealizowano zajęcia w obszarze - POZNAWANIE 
WŁASNYCH ZASOBÓW – autoanaliza ucznia pod wzgledem 

- - 
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edukacyjno-zawodowym i osobistym oraz przeprowadzono 
konkurs "Jestem przedsiębiorczy"; 

 w klasach II  zrealizowano zajęcia w obszarze - ŚWIAT 
ZAWODÓW I RYNEK PRACY -  analiza lokalnego, regionalnego, 
krajowego i europejskiego rynku pracy oraz zasad na nim 
funkcjonujących w kontekście wyborów zawodowych; 

 w klasach IV zrealizowano zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i 
kariery zawodowej – zajęcia grupowe i poradnictwo 
indywidualne, przygotowano przykładowe dokumenty 
aplikacyjne  oraz europejskie CV, przygotowano zestawienie 
uczelni wyższych, zgodnie z kierunkami kształcenia w ZSECH w 
Trzebini; 

 przygotowano scenariusze lekcji dla wychowawców dotyczące 
badań indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów 
(typy inteligencji, uzdolnienia i umiejętności, dominująca 
półkula mózgowa, synchronizacja półkul mózgowych, 
indywidualny model uczenia się); 

 odbyła się jedna  prelekcja dla  rodziców ( w formie informacji 
przesłanych przez dziennik elektroniczny) dotycząca 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

ZST FABLOK 

I. W ramach projektu z EFS pn.  Rozwój edukacji zawodowej w 
powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty  
edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznym i 
pomocniczym mechaniczno- górniczym” realizowanego od  
05.06.20217 r do 30.09. 2021 r. podejmowano   indywidualne 
doradztwo zawodowe co miesiąc (m-ce styczeń – czerwiec2020r.)  dla  
30 uczestników korzystających   ze stypendium    w ramach zadania  7 
wsparcie edukacyjno- zawodowe oraz  prowadzono doradztwo 
zawodowe  dla pozostałych  uczestników korzystających z kursów 
zawodowych /zajęć. Dwóch doradców zawodowych  organizowali 
wyjazdy zawodoznawcze do firm  oraz  na targi edu- zawodowe.  
Efektem działalności  w 2020r.   w I kw. 27.02.2020r. zorganizowano 

Zarówno w  projekcie 
kontynuowanym jak i 
nowo rozpoczętym od 
01.09.2020r. na etapie 
realizacji przyczyną 
opóźnień  w 
przeprowadzenia 
kursów i zajęć , a także  
indywidualnego 
doradztwa oraz braku 
zrealizowanych 
wyjazdów  

W 2020 roku  w  I Projekcie 
na doradców zawodowych  
wydatkowano: 
 
Kwota wynagrodzeń 
doradców zawodowych 

1) Wkład własny 
3 738,75 zł 

2) Środki europejskie                                        
31 779,39 zł 



29 
 

dla 28 uczniów wyjazd na  Targi Energetyki i Elektrotechniki  oraz 
Odnawialnych Źródeł Energii . Pozostałe planowane przedsięwzięcia z 
przyczyn pandemii COVID -19 do końca 2020r. nie odbyły się.  Z 
doradztwa zawodowego prowadzonego  w formie on –lin skorzystało 
76 nowych uczestników. 
 
II.  PROJEKT II-W ramach projektu z EFS pn. „Poprawa edukacji 
zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój  CKZ i 
oferty  kształcenia zawodowego 
W wyniku przeprowadzonego naboru uczestników do projektu 
Doradca  zawodowy    dla   8 uczniów  zakwalifikowanych  do 
pobierania stypendium za  osiągnięcia  w nauce z  przedmiotów  
zawodowych przeprowadzała od października do grudnia 2020r.  
doradztwo zawodowe dotyczące sformuowania profesjonalnego  CV, 
podniesieniem umiejętności i kompetencji na współczesnym rynku 
pracy. 

zawodoznawczych jest  
pandemia COVID -19 i 
wynikające z tego faktu 
oboszczenia sanitarno-
epidemiologiczne.  
Możliwymi 
zastosowanymi  
usprawnieniami   była 
zamiana formy ze 
stacjonarnych zajęć z 
doradztwa  na  formę 
on-lin . 
 

3) Kwota 
współfinansowana                              
1 869,37 zł 

Razem:      
37 387,51 zł 

 
Wydatkowano na wyjazd 
zawodoznawczy uczniów w 
2020 w   Projekcie I 
Kwota wydatkowana 

1) Wkład własny   
                                      
234,60 zł 

2) Środki europejskie                                            
1.994,10 zł 

3) Kwota 
współfinansowana                                   
117,30 zł 

Razem:  2.346,00 zł 
W 2020 roku  w  II 
Projekcie na doradców 
zawodowych  
wydatkowano: 
Kwota wynagrodzeń 
doradców zawodowych 

1. Środki europejskie             
3 389,80 zł 

2. Kwota 
współfinansowana   
199,40 zł 

Razem: 3 589,20  zł 
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ZS LIBIĄŻ 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie 
chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty 
edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi 
pomocniczym mechaniczno-górniczym. 

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i 
kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ 
projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w 
obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie 
mechaniczno-górniczym woj. małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i 
poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów 
zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 455 uczniów 
korzystających z funkcjonalności CKZ w Chrzanowie do III 
kwartału  2020 r. 
CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności 
poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. 
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:   utworzony CKZ. Uczniowie w 
projekcie są objęci doradztwem zawodowymJedną z form wsparcia są 
płatne staże u  pracodawców w okresie wakacji 

- 

BENEFICJENT: Powiat 
Chrzanowski 

REALIZATOR PROJEKTU: 
Powiatowe Centrum 
Edukacyjne w Chrzanowie 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
PROJEKTU: 3 016 726,00 
PLN 

DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU Z 
UE: 2 715 053,40 PLN 

WKŁAD WŁASNY POWIATU 
CHRZANOWSKIEGO: 301 67
2,60 PLN 

PCKU CHRZANÓW 

Zgodnie z planem doradztwa zawodowego w PCKU w Chrzanowie 
realizowane było indywidualne doradztwo zawodowe. Doradca 
zawodowy pełnił w każdym tygodniu dyżur w czasie, którego udzielał 
indywidualnego wsparcia zainteresowanym słuchaczom PCKU oraz 
innym osobom, w szczególności osobom zainteresowanym 
kształceniem w PCKU. Indywidualnych informacji, porad udzielali 
słuchaczom też nauczyciele zawodu. 

Od marca 2020 r. z 
powodu epidemii 
COVID-19 zmianie uległa 
forma kontaktu ze 
słuchaczami. Doradca 
zawodowy 
przeprowadzał rozmowy 
telefonicznie oraz 
udzielał informacji e-
mailem. Rozbudowana 

- 
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zastała strona 
internetowa PCKU o 
informacje związane z 
wyborem zawodu i 
planowaniem kariery 
zawodowej. 

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNA W 
CHRZANOWIE 

Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów 
klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 
(liceum, technikum, branżowe szkoły I stopnia) na terenie Poradni z 
zastosowaniem wystandaryzowanych narzędzi do diagnozy 
zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Każdy uczeń korzystający 
z porady i diagnozy zawodowej został wyposażony w wiedzę i 
umiejętności pozwalającą na dokonanie świadomego wyboru ścieżki 
edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem szkół Powiatu 
Chrzanowskiego. 

Od marca 2020 roku z 
powodu pandemii wielu 
rodziców uczniów 
odwoływało wizyty w 
Poradni. 

- 

SOSW CHRZANÓW 

 Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”, 
którego celem było zapoznanie uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym ze specyfiką pracy w wybranych zawodach poprzez 
odwiedzenie wybranych zakładów. 

Cel został osiągnięty. 
Na zakończenie projektu przygotowano  album z realizacji projektu. 

 Lekcje edukacyjne z doradztwa zawodowego. 
 Utrzymywanie stałego kontaktu z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Chrzanowie przez Kierownika kształcenia 
praktycznego , co daje pozyskiwanie informacji o aktualnych 
ofertach pracy, które  są zamieszczane na szkolnej tablicy 
ogłoszeń 

 Planowane spotkanie uczniów kończących Branżową Szkołę I 
stopnia z doradcą zawodowym w PUP w Chrzanowie 

 

Trudności wynikały z 
ograniczenia spotkań w 
związku z ogłoszeniem 
pandemii. Nie odbyło 
się zaplanowane 
spotkanie z 
pracownikiem 
Powiatowego Urzędu 
Pracy  oraz z doradcą 
zawodowym. 
Nie odbyły się wycieczki 
zawodoznawcze do 
zakładów pracy. 
Planowane spotkanie 
uczniów kończących 
Branżową Szkołę I 
stopnia z doradcą 
zawodowym w PUP w 
Chrzanowie nie zostało 

- 
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zrealizowane z powodu 
pandemii 

ZSTU TRZEBINIA 
Doradztwo zawodowe w Branżowej Szkole, Technikum. Praktyki 
zawodowe klasy Technikum i Branżowej Szkoły. Staże nauczycieli w 
lokalnych przedsiębiorstwach. 

- - 

II LO W CHRZANOWIE 

Organizacja III edycji kursu e-learningowego połączonego z konkursem 
„Zaplanuj swoją przyszłość – wokół kompetencji przyszłości”. Kurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych powiatu chrzanowskiego (organizator PCKU 
Chrzanów, PUP Chrzanów, II LO Chrzanów) 
Konkurs “Poznaj swoje prawa w pracy” – organizator PIP oddział w 
Krakowie – kwalifikacja do etapu wojewódzkiego. 
Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w klasach I-II – 3 godziny 
lekcyjne w roku szkolnym. 

- - 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

 cykliczne uczestnictwo uczniów w realizacji ogólnopolskiego  
projektu Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w ramach 
którego współpracujemy z Urzędem Pracy oraz innymi 
instytucjami – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 
Miasta, Nadleśnictwem. W ramach uczestnictwa w projekcie 
uczniowie poznają m. in. specyfikę pracy na poszczególnych 
stanowiskach, 

 lekcje doradztwa zawodowego w klasach po szkole 
podstawowej, 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.5 
Promocja podejmowania nauki na kierunkach zawodowych, w tym technicznych 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

ZSECH W TRZEBINI 
 Organizacja dni otwartych szkoły dla gimnazjalistów i uczniów 

szkół podstawowych. 
- - 
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 Spotkania promocyjne z uczniami klas ósmych w 10 szkołach 
podstawowych powiatu chrzanowskiego. 

W efekcie podjętych działań utworzono 6 oddziałów klas pierwszych 

ZST FABLOK 

Promocja kierunków zawodowych oferowanych przez szkołę poprzez: 
 informacje na stronie WWW i facebooku szkoły, 

 informacje do prasy lokalnej, 

 opracowanie prezentacji, filmów i ulotek promocyjnych, 

 spotkania promocyjne z rodzicami i młodzieżą ze szkół 
podstawowych na terenie powiatu, 

 organizacja Dni Otwartych w szkole z prezentacją pracowni i 
poszczególnych zawodów oferowanych przez szkołę, 

 udział w Targach Edukacyjnych, 

 przygotowanie materiałów do wydawanego przez powiat 
informatora i  filmu promocyjnego, 

 realizacja kursów zawodowych i staży w ramach projektu. 
Efekty: 
- nabór na poszczególne kierunki na rok szkolny 2020/2021. 

Ograniczenia związane z 
pandemią 
- nie odbyły się Targi 
Edukacyjne w Krakowie, 
- zawieszenie czasowe 
realizacji kursów, 
- brak możliwości 
prezentowania się w 
szkołach 
podstawowych. 
Podjęte środki: 
- prowadzenie promocji 
w szkołach 
podstawowych z 
wykorzystaniem 
platform 
komunikacyjnych. 

- 

ZS LIBIĄŻ 
Targi edukacyjne 
Wyjazdy do szkół podstawowych 

- - 

PCKU CHRZANÓW 

W ramach promocji kształcenia zawodowego w PCKU prowadzone 
były działania: 

 w lutym i w marcu, w szkołach ponadpodstawowych w kasach 
maturalnych doradca zawodowy  przeprowadził prelekcje na 
temat możliwości kształcenia zawodowego osób dorosłych 
oraz zaprezentował ofertę PCKU; 

 w styczniu 2020 doradca zawodowy przeprowadził prelekcję 
w PUP w Chrzanowie dla bezrobotnych na temat możliwości 
zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe oraz 
przedstawił ofertę PCKU; 

Działania promocyjne 
związane z 
bezpośrednim 
kontaktem ze 
środowiskiem były 
prowadzone tylko do 
czasu wprowadzenia 
ograniczeń w zawiązku z 
epidemią COVID-19, 
później działania 
ograniczyły się do 
promocji za 

- 
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 we wszystkich szkołach ponadpodstawowych na czas matur 
zostały rozstawione materiały promocyjne (rollapy, 
potykacze) z informacją o możliwości kształcenia zawodowego 
w PCKU; 

 prowadzona była intensywna promocja na stronie 
internetowej PCKU oraz na Facebooku, gdzie systematycznie 
umieszczano posty z informacją o kierunkach kształcenia 
zawodowego w PCKU; 

 zostały zaprojektowane i wykonane plakaty umieszone w 
pasażu obok Domu Kultury w Chrzanowie oraz w CH MAX w 
Chrzanowie. 

pośrednictwem 
Internetu. 

SOSW CHRZANÓW 

 Udział szkół Ośrodka w projekcie „Otwarta firma” w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, gdzie były 
zaplanowane  wizyty zawodoznawcze w okolicznych firmach i 
poznawanie zawodów technicznych 

 Planowany Dzień Otwarty w Branżowej Szkole I stopnia 

Nie zostały zrealizowane 
wyżej wymienione 
działania z powodu 
pandemii 

- 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

prezentowanie ofert szkół z Powiatu Chrzanowskiego kształcących na 
kierunkach technicznych, 

- 
- 

ZSTU TRZEBINIA 

Cykliczne działania promocyjne prowadzone w szkołach 
podstawowych kierowane do uczniów i ich rodziców/opiekunów. 

Trudności z dotarciem 
do uczniów i ich 
rodziców/opiekunów z 
powodu pandemii 
COVID-19. 

- 

WYDZIAŁ PFP STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Realizacja kampanii promocyjnej szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych – strona www.powiat-chrzanowski.pl, facebook, 
wydanie informatora oraz dystrybucja informatora poprzez Tygodnik 
„Przełom”. 

- 
Środki powiatu:  
10996,20 zł 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

 współpraca  z AGH, UJ, UE w Krakowie oraz PCKU w 
Chrzanowie, 

 udział uczniów w projekcie naukowym Małopolska Chmura 
Edukacyjna, 

 udział uczniów w zajęciach „Rok zerowy AGH w Krakowie”. 

Pomimo wzorowej 
realizacji projektu pod 
względem 
merytorycznym i 
finansowym powstał 
problem z rozliczeniem 

IV edycja MCHE wydatki 
72473,10 zł 

V edycja MCHE wydatki 
7278,35 zł 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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projektu ponieważ, 
szkoła nie jest 
dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych 

(85% dofinansowanie z 
Unii, 10% budżet państwa, 
5% Powiat) 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.6 
Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

ZS FABLOK 

1. PROJEKT I-W ramach projektu z EFS pn. „ Rozwój edukacji 
zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie 
CKZ i rozszerzenie oferty  edukacyjnej w obszarze głównym 
elektryczno- elektronicznym i pomocniczym mechaniczno- 
górniczym” realizowanego od  05.06.20217 r do 30.09. 2021 r.  
którego realizatorem jest  Zespół Szkół Technicznych 
„FABLOK” w Chrzanowie podejmowano w 2020r. działania : 

 w kursach przygotowujących do uzyskania uprawnień  
zawodowych  zrealizowano  5 kursów tj. kursy z  spawacza 
metoda MIG, MAG, TIG  oraz kursy operatora wózków 
widłowych i jezdnych w  I kw.2020r. , w których uczestniczyło  
i  zdobyło kwalifikacje 46 uczniów. 

 kursy umiejętności zawodowe  dla 16 uczestników tj.  
programowanie sterowników PLC,  programowanie układów 
mechatronicznych , kurs  operatora obrabiarek CNC  
rozpoczęto   w I kw. 2020r. , ale z powodu  pandemii zostały 
przerwane . I w 2020r. nie uzyskano wymiernych efektów. 

 Kursy  z oprogramowań inżynierskich  w I kw. 2020r.( ZERO-
OSN, Solid EDGE,  AUTOCAD, EDGE CAM ) rozpoczęto 33 
uczestników projektu, ale z powodu pandemii kursy zostały 
zawieszone. Ich kontynuacja przesunięto na I-II kw. 2021 r. 

1.PROJEKT I-W ramach 
projektu z EFS pn. „ 
Rozwój edukacji 
zawodowej w powiecie 
chrzanowskim poprzez 
utworzenie CKZ i 
rozszerzenie oferty  
edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno- 
elektronicznym i 
pomocniczym 
mechaniczno-
górniczym” 
Na etapie realizacji 
projektu zasadniczym 
problemem było 
przerwanie  w miesiącu 
marcu 2020r. kursów i  
zajęć z jęz. obcych 
zawodowych z powodu 
pandemii COVID-19.   

W 2020 roku  w  I Projekcie 
wydatkowano środki : 
-w kwocie –  502.143,82 zł 
uzyskane z UNI 
-w kwocie –     29.590,95  zł 
uzyskane z budżetu 
państwa 
Razem:         531.734,77 zł    
Rozliczane przez MCP 
59.022,66 zł     Wkład 
własny Powiatu 
Razem :         590.757,43 zł 
 
w tym:  108.000,00zł – 
stypendia naukowe dla 
uczniów 
151,452,00 zł– staże 
zawodowy dla uczniów 
156.970,09zł – 
wynagrodzenia i pochodne 
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 zajęcia  z języka angielskiego  dla 3 grup po 10 osób każda  w 
2020r. nie  sfinalizowane  z powodu COVID.  . Również zajęcia 
z  niemieckiego zawodowego dla  5  grup  po 10 osób każda 
nie zostały zakończone.   Ogółem  50 uczniów w 2020r. 
zgłosiło  swój udział w  zajęciach z jęz. obcych zawodowych. 

 w 2020r. dwóch  nauczycieli zawodu  zdobyło kwalifikacje na 
kursach specjalistycznych z Oprogramowania SIMATIC oraz 
kurs z czujniki w aplikacjach przemysłowych, przez co  
osiągnięto  wskaźnik 11 przeszkolonych nauczycieli zawodu. ( 
docelowo 16 nauczycieli ma nabyć nowych kwalifikacji) 

 w okresie lipiec – sierpień 2020r.  73 uczniów uczestników 
projektu ( 49 uczniowie          z PCE i 24 z ZS w Libiążu ) zdobyło 
nowych umiejętności zawodowych w 20 firmach. 

 w ramach edukacji zawodowej zorganizowano  w lutym 
2020r. wyjazd na  Międzynarodowe Targi Energetyki , 
Elektrotechniki i Odnawialnych Źródeł Energii do  Kielc. 
Poprzez uczestnictwo w targach   28 uczniów nabyło wiedzy o 
rynku pracy. 

 
2. PROJEKT II-projekt z EFS pn. „Poprawa edukacji zawodowej w 

PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój  CKZ i oferty  
kształcenia zawodowego”  rozpoczęto realizację od   
01.09.20201r. z planowanym zakończeniem  do 31.08.2023 r. 

We wrześniowym  naborze 2020r.zgłosiło się tylko 25 uczniów , 
niepełnoletnich, co spowodowało, że  nie zorganizowano  2020r. 
kursów –na wózki jezdne i widłowe. 

 w ramach w/w projektu  8 uczniów, którzy zgłosili się do 
projektu  zakwalifikowało się do pobierania stypendium za  
osiągnięcia  w nauce z  w przedmiotów zawodowych. 

 

Dopiero od października 
2020r.  przy  
zastosowaniu formy 
nauczania on-line 
zdołano kontynuować  
zajęcia z jęz. 
angielskiego 
zawodowego i jęz. 
niemieckiego 
zawodowego.  Pozostałe 
kursy  zawodowe  do 
kontynuacji w trybie 
stacjonarnym oraz  
nowo rozpoczynane 
mają szansę realizacji w  
I połowie 2021r. 
2. PROJEKT II-W ramach 
projektu z EFS pn. 
„Poprawa edukacji 
zawodowej w PCE w 
Chrzanowie i ZS w 
Libiążu poprzez rozwój  
CKZ i oferty  kształcenia 
zawodowego  
problemami powstałymi 
na początku realizacji 
tego projektu  wynikały 
z  braku pełnoletnich 
uczniów  co skutkowało 
niezorganizowaniem w 
IV kw. 2020r. kursów  na 
wózki jezdniowe i wózki 
widłowe. Nie 
rozpoczęto  w IV 

od   wynagrodzeń dla 
nauczycieli 
prowadzący kursy 
specjalistyczne i  językowe 
dla uczniów oraz 
wynagrodzenie zespołu   
projektowego 
11.981,31zł – zakup 
materiałów  
eksploatacyjnych i 
dydaktycznych 
na prowadzone zajęcia i 
kursy 
159.204,03zł – kursy 
prowadzone przez    
jednostki zewnętrzne- 
prawo 
jazdy, kursy spawania inne  
– refundacja kosztów   
poniesionych 
na realizacje staży  
zawodowych przez 
pracodawców 
– ubezpieczenie staży oraz 
dojazd 
3.150,00 zł  –  Kursy 

specjalistyczne dla 

nauczycieli 
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kw2020r. kursów 
umiejętności 
zawodowych (PLC , 
AUTOCAD i ZERO OSN ) 
oraz zajęcia z jęz. 
obcych zawodowych i 
kursy matematyczne, co 
spowodowane 
pandemią, a także brak 
chętnych uczniów na 
w/w/ kursy.  Brak 
zainteresowania 
uczniów  kursami 
wynika z faktu ,iż  
uczniowie są 
uczestnikami kursów w 
ramach projektu  
kontynuowanego jak 
również  nauczyciele 
zawodu są 
zaangażowani w 
prowadzenie kursów we 
wcześniejszym projekcie 
I.  Od wrzesnia 2020r. 
rozpoczęto  działania 
dotyczące doposażenia 
pracowni w 
ZST”FABLOK”w 
Chrzanowie i ZS w Libiżu 
, co dotyczy 
Modernizacji  rozdzielni 
elektrycznej – w 
ZST”FABLOK”  oraz 
częściowo  doposażonej 

W roku 2020 w II  
Projekcie wydatkowano 
środki 
-w kwocie –  190.730,93  zł 
uzyskane z UNI 
-w kwocie –     11.316,42  zł 
uzyskane z budżetu 
państwa 
Razem:         531.734,77 zł    
Rozliczane przez MCP 
35.840,00 zł     Wkład 
własny Powiatu 
Razem :         237.887,35 zł 
 
w tym:   32.000,00  zł– 
stypendia naukowe dla 
uczniów 
35.480.69 zł – 
wynagrodzenia i pochodne 
od  wynagrodzeń dla 
doradcy oraz 
wynagrodzenie zespołu  
projektowego 
115.123,08zł – zakup 
wyposażenia  i pomocy 
dydaktycznych, 
doposażenie 
pracowni 
4.045,48 zł–  założenie 
strony internetowej oraz 
nadzór inwestorski 
51.238,10zł  – 
modernizacja pracowni 
elektryczneji rozdzielni 
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do końca 2020r. 
Pracowni Techno- 
dydaktycznej i Pracowni 
energetycznej w ZS 
Libiąż oraz   Pracowni 
Ruchu Drogowego i 
Pracowni CNC w ZST 
„FABLOK”. 

 

ZS LIBIĄŻ 

Kursy i szkolenia w ramach projektów unijnych 
TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie 
chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty 
edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi 
pomocniczym mechaniczno-górniczym. 
Uczniowie w projekcie mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach 
kursów: 

kurs SEP 
kurs spawacza metodą MAG 
kurs spawacza metodą MIG 
kurs spawacza metodą TIG 
kurs prawa jazdy kat. B 
kurs operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG 
kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli LPG 
Kursy umiejętności zawodowych: 
programowanie sterowników PLC z zastosowaniem w układach 
sterowania 
montaż i uruchamianie układów elektropneumatycznych 
projektowanie i programowanie układów mechatronicznych 
operator obrabiarek CNC 
konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
maszynowa obróbka skrawaniem 
Kursy z oprogramowań inżynierskich: 
obsługa programu ZERO OSN 
obsługa programu SOLID EDGE 
obsługa programu AUTO CAD 

- - 
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PCKU CHRZANÓW 
PCKU jako placówka kształcenia ustawicznego prowadząc działania 
promocyjne promuje kształcenie ustawiczne i zdobywanie nowych 
kwalifikacji przez osoby dorosłe. 

- - 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji, lekcji z zakresu doradztwa 

zawodowego. 
- - 

ZSTU TRZEBINIA Uruchomienie nowego kierunku kształcenia - technik programista - - 

II LO CHRZANÓW 

Ukończone szkolenia: 
 Grywalizacja w edukacji 

 Rozwój kompetencji-przedsiębiorczość, inicjatywność – 
kształtowanie postaw ucznia 

 19 pomysłów na wartościowe i interaktywne zajęcia z 
doradztwa zawodowego 

 Wykorzystanie branżowej symulacji biznesowej w nauczaniu 
przedsiębiorczości 

 Narzędzia pracy przez Internet dla doradcy edukacyjno-
zawodowego 

 Nauczanie zdalne uczniów za pośrednictwem platformy 
Microsoft Teams 

 Nauczanie zdalne uczniów za pośrednictwem platformy 
Classroom 

 Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem 
planszowej gry edukacyjnej 

 Narzędzia do tworzenia grafik online 

 Formalno-prawne aspekty wolontariatu z elementami 
kompetencji miękkich oraz    uwzględnieniem aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej 

 Przygotuj ucznia do prowadzenia firmy w Internecie 

- - 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PFP 

Realizacja kampanii promocyjnej szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych – strona www.powiat-chrzanowski.pl, facebook, 
wydanie informatora oraz dystrybucja informatora poprzez Tygodnik 
„Przełom”. 

- 

Środki powiatu:  
10996,20 zł 

 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.7 
Doskonalenie bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

ZSECH W TRZEBINI 

 Realizacja programu stypendialnego pod patronatem GÓRKA 
CEMENT sp. z.o.o w Trzebini. W jego ramach stypendia 
otrzymują najlepsi uczniowie w poszczególnych zawodach 
oraz doposażana jest baza dydaktyczna szkoły. 

 Uzyskanie wsparcia nauczania zdalnego od Państwowego 
Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej –  
w postaci 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu. 

 Przystąpienie do rządowego Programu „Aktywna Tablica”, w 
wyniku czego szkoła została doposażona w 5 laptopów. 

 Udział w programie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – szkoła 
otrzymała 6 laptopów od Starostwa Powiatowego w 
Chrzanowie. 

 

- - 

ZSTU TRZEBINIA 
Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, projekt “Aktywna 
Tablica” 

- 
Kwota całościowa:  
89 622,11 zł 

ZST FABLOK 

 W ramach Rządowego programu "Aktyna tablica" 
współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie  udało się zakupić 7 szt.  laptopów dla nauczycieli. 

 W ramach projektu pn; " Poprawa edukacji zawodowej w PCE 
w Chrzanowie i ZS  w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego " w ZST „FABLOK " w Chrzanowie  w 
2020 r. zrealizowano zakupy  i inwestycje: 

* "Modernizacja rozdzielni elektrycznej w celu dostosowania do 
wymagań eksploatacyjnych w pracowni elektrycznej ZST “FABLOK” w 
Chrzanowie wraz z dostawą stołów laboratoryjnych”.   Modernizacja 

- 

W roku 2020 
wydatkowano środki w 
ramach programu „ 
Aktywna Tablica” 
 
14.000,00 zł     - Budżet 
Wojewody 
3.500,00  zł     -  Wkład 
własny Powiatu 
Razem :         17.500,00  zł 
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jest przeprowadzana w pracowni elektrycznej która zostanie 
przystosowana do nowoczesnych zestawów elektrycznych używanych 
w pracowniach zawodowych. 
*Pracownia CNC  została doposażona w  nowoczesne 
oprogramowanie sterujące do posiadanej frezarki i tokarki CNC,  
pulpit sterujący, oprzyrządowanie i narzędzia do tych obrabiarek. 

* Do pracowni ruchu drogowego zakupiono krzesła szkolne  i  
projector. 

 
W roku 2020 
wydatkowano środki  na 
zakupy pomocy do 
pracowni i modernizację 
rozdzielni ramach w 
Projektu II 
 
-w kwocie –  135.497,50  zł 
uzyskane z UNI 
-w kwocie –     7.970,44  zł 
uzyskane z budżetu 
państwa 
Razem:         143.467,94 zł    
Rozliczane przez MCP 

ZS LIBIĄŻ 
Doposażenie pracowni technodydaktycznych w ramach projektów 
unijnych z funduszy unijnych 

- - 

PCKU CHRZANÓW 

PCKU zakupiło materiały dydaktyczne dla zawodów: 
 technik usług kosmetycznych (materiały do realizacji zajęć, 

darsonval, frezarki, fantomy, manekiny), 

 florysta, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, fryzjer 
– materiały do prowadzenia zajęć. 

Nie wystąpiły problemy 
na etapie realizacji 
zamówień pomocy 
dydaktycznych. 

W roku 2020 łączna kwota 
wydatków z budżetu 
jednostki na materiały 
dydaktyczne  wyniosła  
7 981,78 zł. 

 

SOSW CHRZANÓW 

W roku 2020 w celu poprawy bazy Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego podejmowano następujące działania 

 Wykonano modernizację boiska sportowego do piłki ręcznej, 
siatkowej i koszykowej. 

 Zamontowano instalację wewnętrzną ppoż. w budynkach 
(hydranty wewnętrzne) 

 Przeprowadzono remont klatki schodowej w szkole branżowej 
(zdjęto elementy drewniane) 

 Wykonano częściowy remont dachu 

W tym obszarze nie 
występowały trudności 
realizacyjne. 
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 Zaprojektowano i wykonano pomieszczenie relaksacyjne dla 
uczniów 

 Wykonano sieć internetową w budynkach 

 Zmodernizowano stołówkę szkolną – pozyskano fundusze w 
ramach projektu „Posiłek dla ucznia w szkole i w domu”. 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

zakup nowych pomocy dydaktycznych i naukowych, podręczników i 
laptopów. 

 

- - 

II LO CHRZANÓW 

Szkoła zakupiła: 

 7 laptopów dla uczniów do nauki zdalnej, 

 11 laptopów oraz 11 tabletów graficznych dla nauczycieli do 
pracy zdalnej, 

 2 telewizory oraz projektor multimedialny do sal lekcyjnych, 

 6 magnetofonów na egzamin maturalny, 

 2 skanery , 

 2 urządzenia wielofunkcyjne, 

 36 kompletów (ławka + krzesło) do sali lekcyjnej, 

 5 ławek gimnastycznych do odnowionej Sali gimnastycznej, 

 2 biurka z szafkami do biblioteki szkolnej, 

 fotele biurowe do gabinetów szkolnych. 

 20 szt. replik karabinka szturmowego AK 47 (ASG), które 
urozmaicą oraz wzbogacą lekcje ERO w klasach 
mundurowych. 

Szkoła pozyskała również: 

 z projektu „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”  16 
tabletów dla uczniów, 

 z programu „Aktywna Tablica” 7 laptopów. 

Opóźnienia w dostawie 
laptopów ze względu na 
braki w sklepach i 
hurtowniach. 

Budżet Powiatu:24.299, 80 
(kwota w zł) 
Budżet jednostki 
realizującej:64.785, 34 
(kwota w zł) 
Budżet UE: 13.600, 00 
(kwota w zł) 
Budżet Urzędu 
Wojewódzkiego:  14.000, 
00 (kwota w zł) 
Budżet Państwa: 1.600, 00 
(kwota w zł) 
Ogółem : 118.285, 14 
(kwota w zł) 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia:Doposażenie w pomoce dydaktyczne z przedmiotów 
przyrodniczych tj. biologii, chemii, fizyki i geografii dwóch szkół 
podstawowych z gminy Trzebinia tj. Szkoły Podstawowej w Bolęcinie i 
Szkoły Podstawowej w Myślachowicach, mające na celu lepszy poziom 
nauczania uczniów w ramach wyżej wymienionych przedmiotów. 

- 

Zakup pomocy 
dydaktycznych został 
sfinansowany ze środków 
pozyskanych z 0,4% 
rezerwy subwencji ogólnej 
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Realizacja Projektu: 
 Zdalna Szkoła w Gminie Trzebinia – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach 
projektu zakupiono 34 laptopy dla uczniów trzebińskich szkół 
podstawowych, których zakup zmniejszy nierówność w 
dostępie do nauczania zdalnego. 

 Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej.  
W ramach projektu zakupiono 37 laptopów dla uczniów 
trzebińskich szkół podstawowych. Zgodnie z założeniami 
projektu sprzęt trafił do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakup sprzętu 
zmniejszył nierówności w zdalnym nauczaniu, w związku z 
brakiem sprzętu komputerowego w domu. 

 

- z budżetu jednostki 
realizującej tj. Szkoły 
Podstawowej w Bolęcinie: 
28 565,00 zł, Szkoły 
Podstawowej w 
Myślachowicach: 24 138,00 
zł. 

ProjektZdalna Szkoła w 
Gminie Trzebinia (wartość: 
99 192,12 zł)  oraz Zdalna 
Szkoła+ w Gminie Trzebinia 
(wartość: 104 991,57 zł) 
sfinansowany został w 
ramach Programu 
Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej nr I 
„Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu” 
działania 1. 1: 
„Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do 
szerokopasmowego 
internetu o wysokich 
przepustowościach”. Zakup 
współfinansowany ze 
środków POPC. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Zadania inwestycyjne dotyczące doskonalenie bazy szkół na terenie 
Gminy Chrzanów w 2020: 
1. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Płazie - 43 
200,68 

- 

Zadania inwestycyjne 
dotyczące doskonalenie 
bazy szkół na terenie 
Gminy Chrzanów w 2020, 
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2.Zakup schodołazu gąsiennicowego  do Szkoły Podstawowej nr 1 - 19 
500 zł 
3.Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (wykonanie 
dokumentacji technicznej -zadanie wieloletnie) -w 2020 roku wydatki 
109 000 zł. 
4.Dostosowanie budynku SP3 w Chrzanowie do wymogów p.poż 
(wykonanie dokumentacji-zadanie wieloletnie) w 2020 roku wydatki- 
41 000zł 
5.Dostosowanie  kotłowni i urządzeń kotłowni SP Płaza do 
obowiązujących przepisów (wykonanie dokumentacji, zadanie 
wieloletnie)- w roku 2020 wydatki - 15 000zł 
Wydatki z budżetu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i 
Przedszkoli w Chrzanowie. 

kwota wydatków ogółem: 
227 700,68 zł 

GMINA ALWERNIA 

UM Alwernia: 
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej: 
-udział w projekcie „Małopolskie talenty” 
- doposażenie szkół, zakup pomocy dydaktycznych w ramach 0,4% 
podziału subwencji oświatowej dot. pomocy dydaktycznych do 
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 
SP Kwaczała: 
Szkoła stale doposaża bazę dydaktyczną, aby można było bez 
przeszkód realizować podstawę programową. Wykorzystuje na ten cel 
środki z budżetu szkoły oraz środki pozyskane przez Organ 
Prowadzący w ramach Małopolskich Talentów. Szkoła pozyskała także 
sprzęt z ministerialnego projektu „Zdalna szkoła- Wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’ 
SP Alwernia: 
Bieżące remonty w szkole: 

 wymiana drzwi do sal lekcyjnych oraz w hali sportowej, 

remont i malowanie pomieszczeń, remont oświetlenia w 

salach lekcyjnych; 

- 

SP Kwaczała: 
- kwota pozyskana przez 
Gminę Alwernia 
 
SP Poręba Żegoty: 
Środki w wysokości 16 
699,20 zł – pozyskane z 
programu Polska Cyfrowa - 
„Zdalna szkoła” 
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 wyposażenie szkoły w pomoce interaktywne (ścianka, stół, 

monitory); 

 uzupełnienie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi 

posiadającymi niepełnosprawności. 

SP Poręba Żegoty: 

Szkoła została wyposażona w laptopy, przeznaczone do zdalnego 

nauczania i prowadzenia zajęć z zakresu kształtowania kompetencji 

kluczowych – cyfrowych – w ilości: 16 sztuk. 

SP Regulice: Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.3.8 
Doskonalenie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych 
i kształcenia ustawicznego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

ZSECH W TRZEBINI 

 Szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej w zakresie 
organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 
funkcjonowania platformy Microsoft Teams. 

 Indywidualne formy doskonalenia zawodowego realizowane 
przez nauczycieli: 

 studia podyplomowe dotyczące nauczania 
przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w 
zawodach – technik logistyk i technik spedytor – 1 
osoba, 

 udział w warsztatach, kursach, szkoleniach w zakresie 
nauczanych przedmiotów. 

- - 
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ZST FABLOK 

2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe , 
1 nauczyciel , w formie doskonalenia zawodowego ,  brał udział w 
warsztatach z wykorzystaniem narzędzi TIK 
2  nauczycieli zawodu  zdobyło dodatkowe  kwalifikacje na kursie 
specjalistycznym z Oprogramowania SIMATIC oraz na kursie pn. 
"Czujniki w aplikacjach przemysłowych" 

Z powodu pandemii 
COVID-19 nie wszyscy 
nauczyciele nie mieli 
możliwość  
uczestniczenia  w 
szkoleniach i kursach. 

- 

ZS LIBIĄŻ 
Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektów unijnych 
Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli 

- - 

PCKU CHRZANÓW 

W roku 2020 zorganizowano cykl szkoleń i konsultacji dla rady 
pedagogicznej na temat wykorzystywania narzędzi do prowadzenia 
zajęć zdalnych, dzięki temu zajęcia zdalne prowadzone są z 
wykorzystaniem platformy Teams. Czterech nauczycieli  odbyło 
szkolenia tematyczne z zakresu nauczanego przedmiotu 
zawodowego  co pozwoliło na podniesienie efektywności 
prowadzonych zajęć. Dwóch nauczycieli podniosło swoje 
kwalifikacje na studiach magisterskich  na kierunkach związanych z 
prowadzeniem zajęć edukacyjnych w Centrum a jeden nauczyciel 
doskonalił swój warsztat pracy na studiach podyplomowych. Jeden 
nauczyciel dodatkowo rozpoczął kształcenie na studiach 
podyplomowych na kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem w 
PCKU.  Wiedza  i umiejętności  zdobyte przez nauczycieli w czasie 
studiów wpłyną  na podniesienie jakości kształcenia  słuchaczy. 

Nauczyciele, którzy 
podjęli działania 
zmierzające do 
podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych 
nie zgłaszali problemów 
powstałych na etapie 
ich realizacji. 

W roku 2020 z budżetu 
jednostki na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 
wykorzystano kwotę 
12 424,50 zł. 

SOSW CHRZANÓW 

Umożliwiano doskonalenie zawodowe nauczycielom zatrudnionym w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym doskonalenie 
zawodowe w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń 
związanych z doskonaleniem umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Trudności wynikały z 
braku możliwości 
uczestniczenia 
nauczycieli w 
szkoleniach w trybie 
stacjonarnym ze 
względu na trwającą 
pandemię. 

- 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

udział kadry pedagogicznej szkoły w szkoleniach organizowanych 
przez MCDN w Oświęcimiu - - 
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II LO CHRZANÓW 
Szkolenie kadry pedagogicznej z obsługi bezpiecznej platformy 
edukacyjnej „Classroom”, - - 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: Realizacja szkoleń, kursów, seminariów oraz studiów 
podyplomowych zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli. Ograniczenia w 

dostępności do szkoleń 
bezpośrednich z uwagi 
na pandemię 
koronawirusa. 

Finansowane z budżetów 
jednostek realizujących. 
Łączna kwota 
wydatkowana na 
doskonalenie kadry 
pedagogicznej w 2020 roku 
119 361,51 zł. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 

Działa system stałego doskonalenia kadry pedagogicznej zatrudnionej 
w gminnych szkołach. Podnoszenie kwalifikacji następuje poprzez 
udział kadry pedagogicznej w licznych kursach 

i szkoleniach on – line. 

Pandemia koronawirusa 
Covid – 19 wpłynęła 
znacząco na utrudnienia 
w bezpośrednim udziale 
kadry pedagogicznej w 
szkoleniach. Jednak 
dzięki możliwości 
szkoleń w formie on – 
line ta trudność została 
pokonana. 

Wydatki poniesione na 
dokształcanie i 
doskonalenie 

zawodowe nauczycieli 
wynosiły: 198 351,13. 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

Kadra pedagogiczna dokształcała się i zdobywała nowe kwalifikacje z 
rożnych przedmiotów i zajęć dodatkowych dla uczniów. Ukończyli 
studia podyplomowe i szkolenia zgodnie z potrzebami szkoły. 

- 

Studia podyplomowe z 
budżetu Powiatu: 950,00 zł 
Pozostałe szkolenia z 
naszego budżetu: 3876,00 
zł 

 

GMINA ALWERNIA 

UM Alwernia: 
Doskonalenie nauczycieli – udział nauczycieli w szkoleniach, kursach, 
studiach podyplomowych, udział w projekcie „Vulcan kompetencji w 
małopolskich samorządach” 
SP Kwaczała: 
Kadra pedagogiczna doskonali się zgodnie z potrzebami szkoły oraz 
Wieloletnim Planem Doskonalenia Zawodowego, który powstaje na 

SP Kwaczała: 
Trudności w realizacji 
w/w przedsięwzięcia 
polegają na dynamice 
zmian w oświacie. 
 
SP Alwernia: 

SP Kwaczała: 

- budżet szkoły 

 

SP Alwernia: 
Budżet szkoły na 
dokształcanie i 
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podstawie analizy potrzeb szkoły. W dokształcaniu kadry 
pedagogicznej zwraca się uwagę na bieżące potrzeby np. związane z 
nauczaniem zdalnym. Szkoła współpracuje z rekomendowanymi przez 
kuratorium ośrodkami doskonalenia nauczycieli szczególnie z MCDN w 
Oświęcimiu. 
SP Alwernia: 
Realizacja szkolnego planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli. W 
szkoleniach brało udział 30 nauczycieli. 
SP Poręba Żegoty: 
Dyrektor jest wspomagany przez MCDN w Oświęcimiu (gniazdo 
dyrektorów). W Szkole w Porębie Żegoty 4 nauczycieli podjęło studia 
podyplomowe. Wszyscy uczestniczą w szkoleniach z zakresu 
polepszenia jakości nauczania (konferencja OK). Zorganizowano 
również szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu 
oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (szkolenie wewnętrzne). 
Większość nauczycieli została przeszkolona z zakresu korzystania z 
narzędzi TIK – w tym – 4 brało udział w rekomendowanym przez MEN 
projekcie ENTER. Skutkuje to biegłym posługiwaniem się platformami 
edukacyjnymi w zdalnym nauczaniu. 
SP Regulice: 
Udział w licznych formach doskonalenia zawodowego (kursy, 
szkolenia) 

Ze względu na 
pandemię zrealizowano 
część szkoleń. 
Zaplanowano szkolenia 
online. 

doskonalenie - realizacja: 
3222 zł. 
 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.1 
Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części  DP 1007K i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz  gm. Libiąż i 
Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PZD CHRZANÓW 
1. Kontynuacja przebudowy części DP 1007 K ul. Jaworowej w 

Libiążu. 
Wykonanie podbudowy z mieszanin MCE na powierzchni 6871 

1. Kolizja z istniejącą 

siecią gazową 
Ad.1 
Budżet powiatu: 
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m2, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-
asfaltowej – na pow. 6998 m2, wykonanie warstwy ścieralnej 
z mieszanki mineralno-asfaltowej na pow. 6903 m2, 
oznakowanie poziome drogi – 176 m2. 

 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K w km 2+100 do km 

2+905 wraz z przebudową przepustu w km 2+422,68 w 
miejscowości Gromiec, Gmina Libiąż, powiat chrzanowski 
(2019 – 2020) 
Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi na długości 
ok. 940 mb, poprawa systemu odwodnienia, przebudowa 
skrzyżowania z drogami gminnymi na formę skrzyżowania o 
ruchu okrężnym, przebudowa zatok autobusowych do 
formuły normatywnej, zabudowa elementów poprawy BRD w 
postaci : wyniesionego przejścia dla pieszych, aktywnych 
znaków D-6 na przejściach dla pieszych, zabudowę miernika 
prędkości z wyświetlaczem komunikatów. 

 

 

 

 

 

2. Problemy z 

uzgodnieniem 

przesunięcia 

kolidującej sieci 

energetycznej 

557 685,69 
Budżet Gminy 
350 000,00 
Ogółem: 
907 685,69 
 
Ad. 2 
Budżet powiatu 
216 336,55 
Budżet Gminy 
350 000,00 
Budżet FDS 
272 248,12 
Ogółem w 2020r. : 
838 584,67 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.2 
Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez 
przebudowę DP 1019K i DP 1020K 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

- - - - 

- - - - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.3 
Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do 
projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PZD CHRZANÓW 

Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr DP 1051K Płoki- 
Lgota 
ul. Pod Buczyna w Płokach 
Remont nawierzchni bitumicznej na pow. 2268 m2 (wykonanie 
warstwy wiążącej i ścieralnej 4+4 cm) zabudowę krawężników na dł. 
100 mb wraz z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi na pow. 42 
m2. 
ul. Jurajska w Płokach 
Remont nawierzchni bitumicznej na długości ok. 120 mb, wykonanie 
pobocza bitumicznego do ruchu pieszych oddzielonego separatorami i 
poprawa sposobu odwodnienia , wymiana uszkodzonych znaków 
pionowych 

problemy związane z 
pandemią COVID -19 
związane z 
zapewnieniem 
odpowiedniej ilości 
robotników na budowie 

Budżet powiatu: 
201 458,86 
 
Ogółem: 
201 458,86 
 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.4 
Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do 
projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

- - - - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.5 
Przebudowa części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PZD CHRZANÓW 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1026 K w km od 11+442 do km 
12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski. 
Rozpoczęcie realizacji 08.06.2020 a zakończenie 31.05.2021. 
Źródło dofinansowania . Fundusz Dróg Samorządowych. 
Przebudowa odcinka DP 1026K polegająca na wymianie 
istniejącej podbudowy tłuczniowej na podbudowę z MCE na pow. 
7838,60 m2 wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z 
mieszanek mineralno-bitumicznych 7 838,60 m2. Wykonanie 
nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej na 
pow. 2583,60 m2 wraz z ułożeniem krawężników na długości 
1307 mb wraz z ułożeniem obrzeży (1180 mb). Oznakowanie 
pionowe i poziome drogi, wykonanie dwóch przejść dla pieszych z 
oznakowaniem aktywnym zasilanym solarnie. Przebudowa 
kolidującego odcinka sieci teletechnicznej – słupy wraz z 
osprzętem i linią kablową nadziemną na długości zakresu robót. 

2. Remont odcinka chodnika przy DP 1026K  - rejon Rynku w 
Alwerni – Remont odcinka chodnika przy DP 1026K na dł. ok. 35 
mb 

- 

Ad.1. 
Budżet powiatu 
0,00 zł 
Gmina Alwernia 
351 000 zł 
Budżet FDS 
26 074,68 zł 
Ogółem za 2020 r 
377 074,68 zł 
 
Ad.2. 
Budżet powiatu: 
25 000,00 zł 
Ogółem 
25 000,00 zł 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.6 
Budowa połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

- - - - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.7 
Budowa połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

- - - - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.8 
Przebudowa i rozbudowa ciągu DP 1016K - kontynuacja 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

- - - - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.9 
Rewitalizacja i rozwój sieci dróg lokalnych na terenie powiatu 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Drogi publiczne - Remont odcinków ulic: Kościelnej długość 137 m i 
Księdza Harcmistrza Luzara - długość 642 m, koszt 702 897,68, w tym 
314 787,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych; 
Pozostałe drogi: 
Budowa ul. Pawiej w Młoszowej - długość 160 m, koszt 181 380,56 zł.; 
Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach - długość 
220 m, koszt 173 125,29 zł; Przebudowa ul. Mieszka I w Dulowej - 

- 

Budżet jednostki realizującej - 
2 864 096,80 zł 

Budżet z Funduszu Dróg 
Samorządowych - 1 416 241,00 
zł 

Ogółem - 4 280 337,80 zł 
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długość 161 m, koszt 98 400,00 zł; Przebudowa odcinka ul. Zielonej w 
Płokach - długość 138 m, koszt 54 418,43 zł; Przebudowa ul. Szewskiej 
w Trzebini - długość 150 m, koszt 348 906,69 zł; Budowa drogi 
dojazdowej ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej- długość 411 m, koszt 
167 530,16 zł; Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini- długość 603 m, 
koszt 2 333 688,13 zł, w tym 1 101 454,00 zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych; przebudowa drogi osiedlowej wraz z miejscami 
postojowymi na os. Gaj w Trzebini- długość 91 m, koszt 219 990,86 zł. 

 

PZD CHRZANÓW 

1. Remont części DP 1003K- ul. Spokojnej w Libiążu.  Remont 
nawierzchni bitumicznej na pow. 1760 m2 , remont poboczy 
materiałem kamiennym wraz z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją i grysami – 555 m2 

2. Kontynuacja przebudowy DP 1014K – ul. Piłsudskiego w 
Zagórzu Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych.  Wymiana nawierzchni na dł. ok. 1,2 km. 
Wzmocnienie istniejącej podbudowy geosiatką  wraz z 
wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 5445 m2. Wykonanie poboczy 
tłuczniowych szer. 0,75 m na długości przebudowywanego 
odcinka drogi powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami. 

3. Remont nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych 
Powiatu Chrzanowskiego w 2020 roku. Remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu masy 
mineralno-bitumicznej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów 
oraz zalewanie szczelin w nawierzchni masą zalewową na 
gorąco: 11 800,00 m2 

4. Przebudowa DP 1022K w km 0+020 do km 1+344 wraz z 
przebudową przepustu w km 0+520 ; 0+701  w miejscowości 
Brodła , Gmina Alwernia, powiat chrzanowski- środki własne 
FDS Realizacja projektu w latach 2019 – 2020. Projekt 
dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Przebudowa DP 1022K na odcinku długości 1320 mb 
polegająca na : poszerzenie jezdni na pow. 968 m2, 

- 

Ad. 1 
Remont części DP 1003K- ul. 
Spokojnej w Libiążu 
Budżet powiatu 
104 475,63 
Ogółem za 2020 r 
104 475,63 
Ad.2 
Kontynuacja przebudowy DP 
1014K – ul. Piłsudskiego w 
Zagórzu 
Budżet powiatu 
56 290,81 
Budżet Gminy 
100 000,00 
Budżet RFIL 
411 764,38 
Ogółem za 2020 
568 055,19 
Ad 3 
Remont nawierzchni 
asfaltowych na drogach 
powiatowych Powiatu 
Chrzanowskiego w 2020 roku 
Budżet powiatu 
430 229,40 
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wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi w technologii MCE 
– 6982 m2, wykonanie warstwy wiążącej– 7670 m2, 
wykonanie warstwy ścieralnej – 7560 m2, zabudowa 
krawężnika betonowego 554 mb, aktywnych znaków D-6 na 
przejściach dla pieszych, zabudowa miernika prędkości z 
wyświetlaczem komunikatów na wysięgniku nad drogą. 

Ogółem za 2020 r 
430 229,40 
Ad. 4 
Przebudowa DP 1022K w km 
0+020 do km 1+344 wraz z 
przebudową przepustu 
w km 0+520 ; 0+701  w 
miejscowości Brodła , Gmina 
Alwernia, powiat chrzanowski 
Budżet PZD. 
253 975,16 
Budżet FDS 
113 760,63 
Ogółem za 2020 r 
367 735,79 zł 
Przebudowa DP 1022K w 
Brodłach – roboty dodatkowe 
Budżet Powiatu: 
133 275,83 zł 
Ogółem 
133 275,83 zł 

GMINA CHRZANÓW 

Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania 
(rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK 79 ul. 
Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej- 526 m; 
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej nr 100608 K odcinek I 
w km 0+000,00 do km 0+145,50, budowa odcinka II w km 0+145,50 do 
km 0+355,50, przebudowa - odcinek III od 0+000,00 do km 0+079,10 
w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów – 434 m; 
Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I 100632 K odcinek I w km od 
0+000,00 do km 0+177,45, odcinek II od km 0+000,00 do km 0+053,56 
oraz odcinek III od km 0+000,00 do km 0+016,58, w miejscowości 
Chrzanów, Gmina Chrzanów – 248 m; 
Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie – 346 m; 

- 

Budżet Gminy Chrzanów: 6 126 
850,08 zł 
Fundusz Dróg Samorządowych: 
4 075 806,85 zł 
Ogółem: 10 202 656,93 zł 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.10 
Wspieranie rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PKP PLK S.A. 

1. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – 
Czechowice Dziedzice – w roku 2020 zrealizowano prace 
budowlane na dwóch kontraktach: 

 Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku 
Trzebinia – Oświęcim – zrealizowano prace na torze nr 2 na 
odcinku Libiąż –Chełmek  wraz z siecią trakcyjną i obiektami 
inżynieryjnymi  oraz peronami na p.o. Chełmek Fabryka i p.o. 
Gorzów Chrzanowski ; obecnie trwają prace na torze nr 1 na 
odcinku Libiąż – Chełmek –Oświęcim – stacji Chełmek  w torze nr 1 
i 3 oraz na torze nr 1 Trzebinia – Chrzanów, stacji Chrzanów w 
Torze nr 1,3, 4 i 5, prognozowany termin zakończenia to 
31.12.2021r. 

 Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Zebrzydowice 
na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice – obecnie trwa 
realizacja robót budowlanych na torze nr 1 na odcinku Brzeszcze 
Kopalnia – Czechowice – dziedzice oraz trwa pozyskiwanie decyzji 
administracyjnych (ULICP, pozwolenia wodno – prawne dla stacji 
Oświęcim); prognozowany termin zakończenia robót 17.08.2023 

2. Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice- 
Kraków , etap IIb. W roku 2020 zrealizowano 5 kontraktów 
zasadniczych na roboty: 

 Kontrakt nr 1 – modernizacja odcinka Jaworzno – Szczakowa – 
Trzebinia – trwają odbiory końcowe dla poszczególnych branż 
dla, których wykonawca zakończył roboty i przedłożył 
dokumentację odbiorową. 

- 

Ad.1) wartość projektu 
824,31 mln zł 
 
Ad. 2) wartość projektu 
1922,8 mln zł 
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 Kontrakt nr 2 – modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice – 
planowany termin zakończenia robót to 06.2021r. 

 Kontrakt nr 3a – modernizacja odcinka Krzeszowice –Kraków 
Mydlniki  - roboty zasadnicze zostały wykonane do dnia 
31.03.2019 – kontrakt zakończony 

 Kontrakt nr 3b – modernizacja odcinka Kraków Mydlniki – 
Kraków Główny Towarowy – roboty zasadnicze zostały wykonane 
do dnia 20.10.2020 – kontrakt zakończony. 

 Kontrakt nr 4 – modernizacja odcinka Sosnowiec Jęzor – 
Jaworzno Szczakowa – Trzebinia – Kraków Główny Towarowy – 
sygnalizacja dla obszaru LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, 
LCS Kraków Mydlniki – planowany termin zakończenia robót 
budowlanych to 06.2021 

W wyniku podpisania aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie  
z Grant Agreement w efekcie zagospodarowania oszczędności 
na projekcie CEF 2015-PL-TM-0001-W zaplanowano 
zrealizowanie następujących robót dodatkowych  (etap 
procedury przetargowej): 
1. Budowę obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów  

kolejowo – drogowych  na poziomie szyn na odcinku Trzebinia – 
Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – 
Kraków Główny, 

2. Przebudowę peronów 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków 
Business Park wraz z infrastruktura towarzyszącą 

3. Budowę przejścia dla pieszych zlokalizowanego pod torami linii 
133w km 50,918 ul. Na Skarpie do ul. Akacjowej w Rudawie 

 
Certyfikacja – wprowadzenie procesu związanego z weryfikacją QWE i 
uzyskaniu nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 
podsystemu strukturalnego „sterownie – urządzenia przytorowe oraz 
„Energia”  celem osiągnięcia funkcjonalności realizowanej inwestycji. 

WOJEWÓDZTWO 
MAŁOPOLSKIE 

- zwiększenie liczby połączeń kolejowych Krakowa z Katowicami z 
18 do 36 od grudnia 2020r, 

- 11 625 894,79 zł 
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- uruchomienie 8 pociągów przyspieszonych, 
- wprowadzenie na trase Kraków – Katowice Operatora Koleje 
Śląskie sp. z o.o. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.11 
Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej do potrzeb mieszkańców i gości 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

ZKKM CHRZANÓW 

Rozkłady jazdy obowiązujące w miejskim transporcie zbiorowym 
aktualizowane były na bieżąco  i dostosowywane do potrzeb 
mieszkańców oraz innych przewoźników (umożliwiając przesiadki)- 
zgodnie z większością zgłaszanych wniosków 

Odmowa współpracy ze 
strony POLREGIO sp. 
zo.o. – wniosek ZKKM 
Chrzanów o 
udostępnienie danych 
dotyczących potoków 
pasażerskich w 
przewozach kolejowych 
– co miało być podstawą 
do dostosowania 
rozkładów w 
przewozach 
autobusowych do 
rozkładów w 
przewozach kolejowych. 

Budżet Gminy Chrzanów: 
4 002 000 zł ( w tym: 
40 000 zł Powiat 
Chrzanowski); Budżet 
Gminy Trzebinia 4 116 000 
zł; Budżet Gminy Libiąż 
2 360 000 zł; Budżet Gminy 
Babice: 45 487,50 zł, 
Budżet Gminy Chełmek: 
102 073,06 zł. Budżet 
ZKKM: 4 900 562,00 zł. 
Ogółem: 15 526122,56 zł 

 

WYDZIAŁ KP STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

1. Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii 
komunikacyjnej Źródła – Trzebinia 

2. Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii 
komunikacyjnej Zagórze – Chrzanów – Zagórze; 

3. Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn.: Przewóz 
pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji 

- 

1.Budżet Powiatu – 
140.000,00 zł 

Ogółem: 140.000,00 zł 

2.Budżet Powiatu –
111.720,00 zł 

Ogółem: 111.720,00 zł 
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ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem 
olkuskim i miastem Katowice. 

3. Budżet Powiatu – 
40.000,00 zł 

Budżet jednostki 
realizującej – Brak danych 

Ogółem: 40.000,00 zł 

WOJEWÓDZTWO 
MAŁOPOLSKIE 

Współpraca z Operatorem Polregio sp. z o.o. w sprawie 
rozpatrywania wniosków podróżnych dotyczących rozkładu 
jazdy pociągów na liniach komunikacyjnych Katowice – 
Kraków i Oświęcim - Kraków 

Ograniczona 
przepustowość 

infrastruktury kolejowej 
na odcinku Oświęcim – 
Trzebinia – Krzeszowice 

na skutek 
prowadzonych prac 

remontowych. 
Skutkowała ona brakiem 

możliwości realizacji 
większości wniosków 

podróżnych.  

- 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.12 
Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,  m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów 
technologicznych 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA ALWERNIA 

SP Poręba Żegoty: 
Wykonano instalację – sieć szerokopasmową FTTH w technologii 
GPON oraz podłączono szkolną sieć do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach – dostęp do infrastruktury 
światłowodowej. Polepszyła się jakość kształcenia – w tym zdalnego. 
SP Regulice: 
Sieć światłowodowa na terenie szkoły 

- 

SP Poręba Żegoty: 
- Fundusze Europejskie 
„Polska Cyfrowa” - OSE 
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GMINA CHRZANÓW 

UM Chrzanów 
Rozwój kanału technologicznego w Gminie Chrzanów 
UM Chrzanów 
Budowa kanału technologicznego w następujących zadaniach: 

 Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania 
(rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK 79 ul. 
Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej –  613,30 
m 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej nr 100608 K odcinek I w 
km 0+000,00 do km 0+145,50, budowa odcinka II w km 0+145,50 
do km 0+355,50, przebudowa - odcinek III od 0+000,00 do km 
0+079,10 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów – 515,60 m 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I 100632 K odcinek I w km 
od 0+000,00 do km 0+177,45, odcinek II od km 0+000,00 do km 
0+053,56 oraz odcinek III od km 0+000,00 do km 0+016,58, w 
miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów 

 Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie – 321,2m 

- 

Budżet Gminy Chrzanów: 
146 693,77 zł 
Fundusz Dróg 
Samorządowych: 109 
198,08 zł 
Ogółem: 255 891,85 zł 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  I.4.13 
Wykorzystanie gospodarcze Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

REGIONALNY ZARZĄD 
GOSPODARKI WODNEJ W 
KRAKOWIE 

ZADANIA PLANOWANE: 
1. W 2021 roku realizowane będzie zadanie wymiany 

oznakowania drogi wodnej oraz dostosowania go do 
żeglugi nocnej. Zostanie wykonane również płatne 
sondowanie nową sondą wielowiązkową. Sondowanie 
przyniesie odpowiedź , w których miejscach należy 
udrożnić i odmulić drogę wodną. W miarę posiadanych 
środków prace udrożnieniowe mogą zostać rozpoczęte w 

Ad. 1) 
Możliwe opóźnienia i 
trudności  mogą powstać 
przy uzyskiwaniu uzgodnień 
środowiskowych 
koniecznych do wykonania 
udrożnienia i odmulenia 
drogi wodnej. W tym celu 

Ad.1) 
Zarząd Zlewni w Krakowie 
w br. Posiada w sumie 
460 000 zł na utrzymanie 
drogi wodnej, w tym 
260 000 zł przeznaczone na 
zakupy  i 200 000 
przeznaczone na roboty. 
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2021 lub 2022 roku. Planowane jest również wykonanie  
remontów śluz, a także modernizacja  tych obiektów np. 
wykonanie oświetlenia awanportów. 

Zarząd Zlewni w Krakowie 
ma w planie finansowym 
srodki mające na celu  
wyłonienie wykonawcy 
wspomagajacego 
przygotowanie 
odpowiednich dokumentów 
i uzyskania wymaganych 
przepisami prawa 
uzgodnień 
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Obszar strategiczny: 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW 

 
Cel strategiczny: 

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO 

W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.1.1 
Realizacja programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

SZPITAL POWIATOWY W 
CHRZANOWIE 

Programy profilaktyczne 
NFZ 
1. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowyobejmuje 

badania mammograficzne u kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. 
urodzonych w latach 1949-1968), ubezpieczonych, które w ciągu 
ostatnich 2 lat nie poddawały się badaniu lub otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania kolejnej mammografii po upływie roku. 
Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania – w 2020 roku 
przebadano 543 kobiety. 

2. Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki, 
który adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. 
urodzonych w latach 1949-1968) skierowanych  
z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa po 

związku z sytuacją 
epidemiczną nie 
realizowano programów 
profilaktycznych przy 
współpracy Starostwa 
Powiatowego w 
Chrzanowie: 
1. Program 

Profilaktyczny 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego 

2. program profilaktyki 
wczesnego 

1. Budżet jednostki 
realizującej –
9 156,44 
zł(pozostała 
działalność 
profilaktyczna) 

2. Narodowy Fundusz 
Zdrowia: w 
zakresie 
programów NFZ – 
61 483,06 zł 

Ogółem : 70 639,50 zł 
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wykonaniu badania mammograficznego. Porada obejmuje – 
badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze badania, ocena 
wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, biopsja  
i postawienie diagnozy - w 2020 roku przebadano 231 kobiet. 

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, 
który obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku od 25 do 
59 lat (tj. urodzone w latach 1993-1959). Badania 
przeprowadzane są raz na 3 lata. Porada obejmuje – wywiad, 
pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie 
prewencji nowotworu szyjki macicy. Badania są bezpłatne i 
niewymaganą skierowania – w 2020 roku wykonano 8 badań. 
 
Działania własne Szpitala 

1. Bardzo aktywnie personel Szpitala włączył się akcję mającą na celu 
profilaktykę przeciwdziałania szerzeniu się zakażenia SARS-CoV-2 
wśród pacjentów oddziałów szpitalnych. 

2. W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w 
Chrzanowie prowadzone są spotkania z młodzieżą mające na celu 
zapoznanie z organizacją pracy wykonywanej  
w Szpitalu, przybliżenie charakteru zawodów medycznych, 
problematyką opieki nad chorymi przewlekle, problematyką 
zdrowotną, prawami pacjenta, rehabilitacją chorych, badaniami 
laboratoryjnymi, pacjentami dializowanymi – przeprowadzono 6 
spotkań. 

wykrywania raka 
jajnika i raka piersi 
program profilaktyki 
wczesnego 
wykrywania raka 
gruczołu krokowego 

3. Program profilaktyki 
chorób tarczycy 

4. Program profilaktyki 
- badanie poziomu 
witaminy D25 (OH 

W związku z sytuacją 
epidemiczną nie 
zrealizowano Programu 
profilaktyki raka szyjki 
macicy – etap 
pogłębionej diagnostyki 
finansowanego przez 
NFZ. 
 

 

PSSE CHRZANÓW 

zadania z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. PSSE w 
Chrzanowie zaangażowana była w następujące programy 
profilaktyczne i działania: 
Profilaktyka palenia tytoniu: 
Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia 
Tytoniu w Polsce: 
Czyste Powietrze Wokół Nas 
Nie Pal Przy Mnie, Proszę 
Znajdź właściwe rozwiązanie 
Bieg po zdrowie 

- - 
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Przeciwdziałanie chorobom: 
WZW B i C 
Profilaktyka nowotworów-profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy. 
Czerniaka złośliwego 
„Podstępne WZW” 
„Wybierz Życie- Pierwszy Krok” 
„Znamię! Znam je?” 
Profilaktyka nadwagi i otyłości: 
• Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” 
„Trzymaj Formę!” 
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” 
„Zapobieganie zakażeniom koronawirusem” 
„Zaszczep się wiedzą o szczepieniach” 
„Oszczędź dziecku ospy” 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: 
Realizacja zadań z zakresu programów ochrony zdrowia: 
Prowadzenie zajęć korygujących wady postawy i inne schorzenia 
zakwalifikowanych przez lekarza specjalistę do zajęć ruchowych w 
wodzie „Trzymaj pion” 
Działanie "Aktywny senior" skierowane do osób w wieku emerytalnym 
oraz rencistów z terenu gminy Trzebinia w formie zajęć rekreacyjnych 
na krytej pływalni „Aqua Planet” 

W 2020 roku z powodu 
pandemii Sars-CoV–2 
zajęcia na basenie 
odbywały się tylko w 
miesiącach: styczeń – 
marzec, ponieważ w 
pozostałych miesiącach 
basen był nieczynny . 

Programy realizowane są w 
ramach zasobów własnych. 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.1.2 
Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej.. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PROMOCJI I 
FUNDUSZY 
POZABUDŻETOWYCH 
 

Zadania Planowanie: 

 Organizacja rajdów rowerowych: Eko rajd z Powiatem 
chrzanowskim, rajd rowerowy Wędruj z nami papieskimi 
szlakami. 

 Organizacja Powiatowych Zawodów OSP i MDP z terenu 
Powiatu Chrzanowskiego. 

 

Zadania nie zostały 
zrealizowane ze 
względu na obostrzenia 
– Covid -19 
 

- 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1.Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21 
zadania pn.: „Rozwój sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2020 r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzież w zakresie gry w piłkę 
nożną, 
- brano udział w zawodach oraz turniejach. 
2. Realizacja przez Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Luszowice 
zadania pn.: „Rozwój sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2020 r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzież w zakresie gry w piłkę 
nożną, 
- brano udział w rozgrywkach i zawodach. 
3. Realizacja przez Miejski Klub Sportowy Fablok w Chrzanowie 
zadania pn.: „Chrzanowska Akademia Piłkarska Fablok w 2020 r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę 
nożną, 

 

1.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 30 
300,00 zł. Środki własne: 56 
700,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 87 
000,00 zł. 
2.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 35 
900,00 zł. Środki własne: 5 
400,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 41 
300,00 zł. 
3.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 130 
000,00 zł. Środki własne: 89 
000,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 219 
000,00 zł. 
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- organizowano rozgrywki oraz turnieje , 
- brano udział w rozgrywkach oraz turniejach sportowych. 
4. Realizacja przez Miejskie Towarzystwo Sportowe w Chrzanowie 
zadania pn.: „Rozwój i propagowanie piłki ręcznej na terenie Gminy 
Chrzanów w 2020 r.” 
W ramach zadania: 
- przeprowadono szkolenie w zakresie gry w piłkę ręczną, 
- brano udział w rozgrywkach, 
- organizowano turnieje. 
5. Realizacja przez Klub Sportowy „Tempo” Płaza zadania pn.: „Rozwój 
sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2020 r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, 
- brano udział w rozgrywkach i zawodach. 
6. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy Pogorzanka Pogorzyce 
zadania pn.: „Rozwój kobiecej piłki nożnej.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie w zakresie gry w piłkę nożną w czterech 
kategoriach wiekowych, 
- organizowano i brano udział w zawodach, turniejach piłkarskich. 
7. Realizacja przez Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów  zadania pn.: 
„Rozwój biegów na orientację na terenie Gminy Chrzanów w 2020 
roku.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie w zakresie biegów na orientację, 
- brano udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci 
i młodzieży. 
8. Realizacja przez Uczniowski Miejsko-Gminny Szkolny Związek 
Sportowy w Chrzanowie zadania pn.: „Współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy Chrzanów”. 
W ramach zadania: 
- organizowano zajęcia rekreacyjne i zawody sportowe dla dzieci i 
młodzieży z zakresu piłki nożnej, siatkowej, ręcznej oraz piłki 
koszykowej, 

4.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 166 
000,00 zł. Środki własne: 34 
000,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 200 
000,00 zł. 
5.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 31 
300,00 zł. Środki własne: 2 
230,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 33 
530,00 zł. 
6.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 43 
000,00 zł. Środki własne: 5 
300,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 48 
300,00 zł. 
7.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 28 
000,00 zł. Środki własne: 1 
500,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 29 
500,00 zł. 
8.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 14 
000,00 zł. Środki własne: 1 
800,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 15 
800,00 zł. 
9.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 55 
000,00 zł. Środki własne: 11 
300,00 zł. Całkowity koszt 
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- brano udział w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci i Młodzieży (piłka nożna, ręczna, siatkowa, 
koszykowa, pływanie, szachy, biegi przełajowe, tenis stołowy, 
badminton, narciarstwo alpejskie). 
9. Realizacja przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy 
Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie 
zadania pn.: „W siatkówkę i ręczną gramy, sukcesy dla Chrzanowa 
osiągamy”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce 
siatkowej dziewcząt, piłce ręcznej dziewcząt oraz piłce ręcznej 
chłopców, 
- dzieci i młodzież brała udział w rozgrywkach sportowych w w/w 
dyscyplinach sportowych, 
- dla dzieci i młodzieży organizowano imprezy sportowo-rekreacyjne. 
10. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Chrzanowie zadania pn.: „Zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańcom Gminy Chrzanów w kierunku uprawiania dyscyplin 
sportowych szachy i pływanie”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzieży w szachach oraz w 
pływaniu, 
- organizowano zawody rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej w szachach i w pływaniu, 
- organizowano na terenie Gminy Chrzanów ogólnodostępne zawody 
szachowe. 
11. Realizacja przez Miejskie Towarzystwo Tenisowe Chrzanów 
zadania pn.: „Organizacja Chrzanowskiej Ligi Tenisowej dla Dzieci i 
Młodzieży 2020” 
W ramach zadania: 
- zorganizowano rozgrywki dla dzieci i młodzieży. 
12. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Płazie. 
13. Organizacja I Caban Swim – Rodzinne Zawody Pływackie 
(popularyzacja sportu pływackiego - wyłonienie najlepszych rodzin 

realizacji zadania: 66 
300,00 zł. 
10.Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
38 000,00 zł. Środki własne: 
41 115,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania: 79 
115,00 zł. 
11.Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
3 000,00 zł. 
12. Środki przeznaczone na 
realizację doposażenie 
placu zabaw: 43 200,68. 
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pływackich ziemi chrzanowskiej, podtrzymanie tradycji imprez 
pływackich na ziemi chrzanowskiej, integracja społeczności lokalnej). 
14. Współorganizacja (MOKSiR Chrzanów) akcji „Animacje na 
wakacje” – wakacyjna nauka pływania dla dzieci i młodzieży; 
15. Organizacja akcji „Superpływak” -współzawodnictwo sportowe 
mieszkańców, popularyzowanie pływania, propagowanie zdrowego 
trybu życia, promocja miasta Chrzanowa oraz Krytej Pływalni w 
Chrzanowie jako miejsca rekreacji i wypoczynku, uświadomienie roli 
wody w życiu człowieka również jako środowiska do uprawiania 
ćwiczeń fizycznych. 

UTW W CHRZANOWIE 

1.W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe: 
gimnastyka  rehabilitacyjna; aerobik w wodzie; muzykoterapia, tai-chi, 
treningi zespołu tanecznego, joga. Poprawa sprawności fizycznej 
seniorów. Partner; MOKSiR, Basen Chrzanów. 
2. Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking. 
Spotkania spacerowe w małych grupkach, z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa. Poprawa sprawności fizycznej seniorów, integracja 
międzypokoleniowa, integracja społeczna. 
3. Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Poronina - promocja zdrowego 
stylu życia – turystyki, w tym pieszej; udział około 55 osób. 
Upowszechnianie zdrowego trybu życia (turystyka). 

- - 

UTW PRZY LCK W LIBIĄŻU 

 Realizacja zajęć i wykładów m.in. nornic walking; fitness, 
aerobik i joga. 

 Wiem co jem – czytanie etykiet /warsztaty/ 

 Wyjazd rekreacyjno – sportowy – dotacja z UMWM 

Zajęcia przerwane przez 
pandemie – semestr VII 
i VIII 

Koszty ogółem Sem. VII: 
1608,00 zł 
Koszty ogółem sem.VIII: 
1772,00 zł 
dotacja UMWM: 1000,00 zł 

PZERiI ZARZĄD REJONOWY 
W CHRZANOWIE 

 wczasy wypoczynkowe (Łeba, Krynica, Rewel , Dziwnów) – 84 
osób 

 wycieczki krajoznawcze – Ziemia Kielecka, Przemyśl, 
Sandomierz – 184 osoby 

 Wyjazdy na baseny – 95 osób 

Ograniczenie 
działalności 
Stowarzyszenia w 
związku z pandemią. 
Zamknięto część kół 
PZERiI na czas pandemii.  
Trudności lokalowe, 
ograniczone środki 

- 
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finansowe, brak 
chętnych d pracy 
społecznej. 

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW RENCISTÓW I 
INWALIDÓW SENIOR W 
CHRZANOWIE 

 Imprezy o charakterze turystyczno – krajoznawczym: 
Mazury-25 osób 
Szczawinca – 20 osób 
Darłówko – 50 osób 
Wisła – 20 osób 
Krynica – 25 osób 

Ograniczenie 
działalności 
stowarzyszenia 
związane z pandemia 
covid-19. 

- 

PDPS W PŁAZIE 

W roku 2020, pomimo trudnych i skomplikowanych czasów w związku 
ze stanem epidemiologicznym, w naszym Domu udało się 
zorganizować przedsięwzięcie, które znalazło już swoje miejsce na 
mapie ważnych wydarzeń kulturowych regionu, a mianowicie XIII 
Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”. 
Tym razem dbając o bezpieczeństwo uczestników udziału Domek 
Artystów Wszelakich  odbył się w Świecie Wirtualnym.  Festiwal został 
zorganizowany przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. A. 
Starzeńskiego w Płazie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie jak 
również przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica „ w Chrzanowie. 
Jak w poprzednich latach wydarzenie trwało trzy dni (9.11-09.2020), i 
tak dzień pierwszy to konferencja naukowa pn. „Poznać, Zrozumieć, 
Towarzyszyć – Choroby Otępienne”, w formie online. W kolejnym dniu 
zaprezentowane zostały występy zespołów, które   wyraziły chęć 
uczestnictwa i w formie wcześniej nagranych i przesłanych nam 
filmów, na platformie internetowej zaprezentowały swoje 
umiejętności. Dzień trzeci-warsztatowy, na którym mieszkańcy pod  
opieką terapeutów malowali, tworzyli naturalne kosmetyki, śpiewali i 
przygotowywali pyszne potrawy 
W dniu 07.08.2020 roku na terenie naszego Domu udało nam się 
także zorganizować piknik wakacyjny , na którym mieszkańcy 
uczestniczyli w grach i zabawach na świeżym powietrzu. 

Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną 
przedsięwzięcie Domek 
Artystów Wszelakich 
było jednym z 
trudniejszych do 
zrealizowania. Jednak   
przy udziale 
kompetentnych osób 
udało się wprowadzić 
odrobinę radości i 
uśmiechu zarówno u 
naszych mieszkańców,  
pracowników, jak 
również pozostałych 
uczestników 

Budżet jednostki 
realizującej    6000,00 

Budżet PFRON                                 
4000,00 

Ogółem  
10 000,00 

ZSECH W TRZEBINI 
1) Profilaktyka raka piersi - Stowarzyszenie „Amazonki Ziemi 
Chrzanowskiej”. 

- - 
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2) „Wybierz życie-pierwszy krok” - profilaktyka raka szyjki macicy - 
Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. 
3) Organizacja akcji „Dzień zdrowego odżywiania” - Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Chemicznych 
4) Organizacja kampanii antynikotynowej „Zamień papierosa na 
marchewkę – wybierz zdrowie” - Zespół Szkół Ekonomiczno-
Chemicznych. 
5) Udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka. 
6) Promocja potrzeby aktywności fizycznej. Uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli w biegach PUSZCZA RUN, PARKRUN, CHECHŁO RUN. 

SOSW CHRZANÓW 
Zajęcia na boisku szkolnym. 
Zajęcia na siłowni zewnętrznej. 

- - 

ZSTU TRZEBINIA 

Projekt - Misja Dieta skierowany dla szkół podstawowych 
Cele projektu: promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i 
młodzieży, zapoznanie ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi, 
zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, 
umiejętność przygotowania zdrowych posiłków, zachęcanie do 
korzystania z literatury na temat zdrowego stylu życia. 

- - 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

- w szkole promuje się zdrowy styl życia, wykorzystując istniejącą bazę 
lokalową, 
- uczniowie uczestniczą w zajęciach prozrowotnych, profilaktycznych, 
na temat zdrowego odżywiania. 
W ILO realizowane są  programy profilaktyczne, prozdrowotne: ARS 
czyli jak dbać. WZW – wirusowe zapalenie wątroby, Znamię?- znam je, 
Wybierz życie-pierwszy krok. 
Na bieżąco realizowane są zajęcia mając na celu profilaktykę 
uzależnień, agresji i przemocy i innych zachowań ryzykownych. 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

W 2020 r. Gmina Trzebinia systematycznie rozwijała bazę sportowo-
rekreacyjną. Zakończono realizację 2 projektów: 

 „Zagospodarowania terenu Błoń Karniowickich” - montaż 
elementów małej architektury - placu zabaw, urządzenia 
siłowni zewnętrznej, ławki parkowe, stojaki na rowery. 

- 

Budżet Powiatu:  520 373,29   
(kwota w zł) 
Budżet jednostki realizującej:   
965 033,24  (kwota w zł) 
Budżet PROW: 254 520,00 
(refundacja planowana na 
2021 r.)     (kwota w zł) 
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 Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w 
Myślachowicach – zadanie III” – budowa dwóch boisk do 
rekreacyjnej gry w siatkówkę i w koszykówkę, wykonanie 
alejek spacerowych oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z 
placem do gry w szachy. 

Ponadto rozpoczęto realizację 2 zadań: 

 „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki” - inwestycja ma 
zostać zakończona w 2021 r. 

 „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bolęcinie” - inwestycja ma 
zostać zakończona w 2021 

Ogółem :  1 485 406,53    
(kwota w zł) 

 

GMINA ALWERNIA 

SP Poręba Żegoty: 
W szkole odbył się Ogólnopolski Indywidualne i Rodzinne Grand Prix w 
szachach – zdalnie. 
Efektem jest popularyzacja gry wszach wśród uczniów szkoły i 
środowisku lokalnym – jako alternatywne spędzanie wolnego czasu. 
SP Regulice: 
Realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 
(programy, projekty, akcje): Szklanka mleka, Owoce w szkole, Nie pal 
przy mnie proszę, Śniadanie daje moc, Akademia bezpiecznego 
Puchatka, Bezpieczne ferie, Godziny wychowawcze ze światem, Bieg 
po zdrowie, Jeżdżę z głową, Tajemnica, czyli nieznajomy z internetu. 
Udział w kampanii społecznej „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie 
pozwól mu się 
rozsypać”. 

Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 oraz lekcje wychowawcze w klasach 

4-8 poświęcone tematyce zdrowego stylu życia. Promowanie 

zdrowego stylu życia poprzez: zapobieganie chorobom i urazom; 

przestrzeganie zasad zdrowego i higienicznego życia; troska o zdrowie 

innych i własne; przestrzeganie zaleceń lekarza. Udział w licznych 

konkursach dotyczących zdrowego odżywiania np. Zdrowo jem i się 

tym chwalę. Udział w programach „Owoce i warzywa”, „Mleko i 

produkty mleczne", „Śniadanie daje moc” 

SP Poręba Żegoty: 
Izolacja związana z 
zagrożeniem Covid. 

SP Poręba Żegoty: 

Środki zewnętrzne – udział 
szkoły w projekcie 
promującym sport. 
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SZPITAL POWIATOWY W 
CHRZANOWIE 

Programy profilaktyczne 
NFZ 
4. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowyobejmuje 

badania mammograficzne u kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. 
urodzonych w latach 1949-1968), ubezpieczonych, które w ciągu 
ostatnich 2 lat nie poddawały się badaniu lub otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania kolejnej mammografii po upływie roku. 
Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania – w 2020 roku 
przebadano 543 kobiety. 

5. Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki, 
który adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. 
urodzonych w latach 1949-1968) skierowanych  
z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa po 
wykonaniu badania mammograficznego. Porada obejmuje – 
badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze badania, ocena 
wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, biopsja  
i postawienie diagnozy - w 2020 roku przebadano 231 kobiet. 

6. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, 
który obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku od 25 do 
59 lat (tj. urodzone w latach 1993-1959). Badania 
przeprowadzane są raz na 3 lata. Porada obejmuje – wywiad, 
pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie 
prewencji nowotworu szyjki macicy. Badania są bezpłatne i 
niewymaganą skierowania – w 2020 roku wykonano 8 badań. 
Działania własne Szpitala 

3. Bardzo aktywnie personel Szpitala włączył się akcję mającą na celu 
profilaktykę przeciwdziałania szerzeniu się zakażenia SARS-CoV-2 
wśród pacjentów oddziałów szpitalnych. 

4. W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w 
Chrzanowie prowadzone są spotkania z młodzieżą mające na celu 
zapoznanie z organizacją pracy wykonywanej  
w Szpitalu, przybliżenie charakteru zawodów medycznych, 
problematyką opieki nad chorymi przewlekle, problematyką 
zdrowotną, prawami pacjenta, rehabilitacją chorych, badaniami 

związku z sytuacją 
epidemiczną nie 
realizowano programów 
profilaktycznych przy 
współpracy Starostwa 
Powiatowego w 
Chrzanowie: 
5. Program 

Profilaktyczny 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego 

6. program profilaktyki 
wczesnego 
wykrywania raka 
jajnika i raka piersi 
program profilaktyki 
wczesnego 
wykrywania raka 
gruczołu krokowego 

7. Program profilaktyki 
chorób tarczycy 

8. Program profilaktyki 
- badanie poziomu 
witaminy D25 (OH 

W związku z sytuacją 
epidemiczną nie 
zrealizowano Programu 
profilaktyki raka szyjki 
macicy – etap 
pogłębionej diagnostyki 
finansowanego przez 
NFZ. 
 

3. Budżet jednostki 
realizującej –
9 156,44 
zł(pozostała 
działalność 
profilaktyczna) 

4. Narodowy Fundusz 
Zdrowia: w 
zakresie 
programów NFZ – 
61 483,06 zł 

Ogółem : 70 639,50 zł 
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laboratoryjnymi, pacjentami dializowanymi – przeprowadzono 6 
spotkań. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.1.3 
Strategiczny rozwój placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, 
doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony 
zdrowia. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

SZPITAL POWIATOWY W 
CHRZANOWIE 

Przedsięwzięcia w zakresie modernizacji i rozwoju bazy 
lokalowej i sprzętowej realizowano w 2020 roku w oparciu 
o plan inwestycyjny Szpitala. Zasadniczymi kierunkami 
nakładów była modernizacja budynków placówki w celu 
poprawy warunków pobytu pacjentów, umożliwienie 
wdrożenia nowoczesnych technologii medycznych i 
diagnostycznych (w tym dotyczących diagnostyki COVID-
19), a także odtworzenie zdekapitalizowanych składników 
majątku trwałego. 
Głównym zadaniem realizowanym w obszarze budynków i 
budowli Szpitala były nakłady na realizację projektu 
„Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury 
medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa 
diagnozowania i leczenia pacjentów”, finansowane w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Była to kontynuacja działań 
wykonywanych od 2018 roku.  Nakłady na modernizację 
budynków wyniosły w 2020 roku 2 425 698,96 zł. Ponadto 
wykonano następujące zadania: 
 rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej celem 

zabezpieczenia miejsc dla pacjentów leczonych tlenem 
– 660 000,00 zł, 

Termin zakończenia 
realizacji projektu 
modernizacji oddziałów 
szpitalnych został 
przesunięty na kwiecień 
2021 roku. Opóźnienie 
zostało spowodowane 
sytuacją epidemiczną 
przy konieczności 
realizowania prac 
bezpośrednio na czynnie 
działających oddziałach 
szpitalnych. 

Budżet Powiatu łącznie 
975 000,00 zł, 
w tym: 
Powiat Chrzanowski: 
201 000,00 zł dofinansowanie na 
utworzenie laboratorium COVID-19. 
320 000,00 zł - dofinansowanie ze 
środków samorządów Powiatu na 
zakup bronchoskopu EBUS. 
200 000,00 – dofinansowanie zakupu 
myjni-dezynfektora. 
30 000 zł  - dofinansowanie zakupu 
respiratorów. 
70 000 zł  - dofinansowanie zakupu 
kriostatu. 
154 000 zł  - aparat do 
wysokoprzepływowej terapii 
donosowej. 
 
Budżet jednostki realizującej: 
3 873 741,84 zł. 
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 wymiana windy – 233 700,00 zł, 

 dostosowanie pomieszczeń oddziałów dla pacjentów z 
COVID-19 (zabudowa śluz, dobudowanie sanitariatów) 
– 114 200,00 zł, 

 zakup mobilnych śluz (6 szt.) – 10 000,00 zł, 

 modernizacja zestawu hydroforowego głównego – 25 
243,29 zł, 

 projekt przebudowy oddziałów Rehabilitacji Ogólnej i 
Rehabilitacji Neurologicznej – 24 600,00 zł. 

 
Nakłady na maszyny i urządzenia oraz środki transportu 
obejmowały następujące pozycje: 
 ambulanse Pogotowia Ratunkowego (2 szt.) - 1 224 

934,38 zł, 

 utworzenie pracowni laboratoryjnej COVID-19 - 492 
796,06 zł, 

 agregat wody lodowej – 177 120,00 zł, 

 urządzenia klimatyzacyjne – 75 522,00 zł, 

 kasa automatyczna wraz z nowym oprogramowaniem 
do Systemu Parkingowego –                 121 138,21 zł, 

 maszyna do czyszczenia podłóg – 21 975,86 zł, 

 urządzenie do dezynfekcji za pomocą pary - 34 907,67 
zł, 

 profesjonalny zestaw do zdalnego pomiaru 
temperatury ciała – 38 000,00 zł, 

 urządzenie do sterylizacji i dezynfekcji - 23 324,88 zł, 

 aparat do dezynfekcji powierzchni i powietrza – 15 
981,18 zł, 

 urządzenie chłodnicze w nowo utworzonym 
pomieszczeniu w Prosektorium - 38 991,00 zł, 

 wózek wsadowy na narzędzia do mikrochirurgii – 
18 450,00 zł, 

Budżet innych podmiotów łącznie 
7.611.400,75: 
1. Ministerstwo Zdrowia: 600 
000,00 zł – mammograf (Strategia 
Onkologiczna). 
2. Ministerstwo Zdrowia: 200 
350,58 zł – aparat do USG 
kardiologicznego. 
3. Środki z Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej: 
- aparat RTG – 894 744,00 zł, 
- aparat do znieczulania – 126 000,00 
zł, 
- ambulanse Pogotowia 
Ratunkowego (2 szt.) 1.224 934,38 zł, 
- respirator transportowy – 91 
383,32 zł, 
- łóżko dla pacjenta Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 
134 441,64 zł, 
- aparat do oznaczania koronawirusa 
– 200 000,00 zł, 
- laboratorium COVID – 60 200,86 zł, 
- aparat do tlenoterapii – 61 884,00 
zł, 
- wózki anestezjologiczne – 13 
953,60 zł, 
4. Urząd Wojewódzki w 
Krakowie: 
- rozbudowa istniejącej instalacji 
tlenowej celem zabezpieczenia 
miejsc dla pacjentów leczonych 
tlenem – 660 000,00 zł, 
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 aparaty do oznaczania koronawirusa (2 zestawy) – 
432 000,00 zł, 

 myjnia dezynfektor wraz z adaptacją pomieszczenia 
(centralna sterylizacja) - 256 408,57 zł, 

 chłodziarka laboratoryjna do przechowywania 
szczepionek COVID – 16 740,30 zł. 

 
W zakresie nowej aparatury medycznej oddano w 2020 
roku następujące inwestycje: 
 videolaryngoskop wraz z osprzętem - 20 541,60 zł, 

 aparat do znieczulenia do sali cięć cesarskich -
126 000,00 zł, 

 aparat do hemodializy (2 szt.) – 73 440,00 zł, 

 bronchofiberoskop – 54 045,85 zł, 

 bronchofiberoskop z głowicą USG  - 389 896,31 zł, 

 aparat RTG – 894 744,00 zł, 

 aparat mammograficzny – 759 978,00 zł, 

 fotele ginekologiczne – 45 000,00 zł, 

 aparat KTG (2 szt.) – 16 200,00 zł, 

 wózek do przewożenia pacjentów typu SPRINT (5 szt.) – 
58 255,20 zł, 

 wózek do transportu chorych siedzących – 8 626,56 zł, 

 wieża z torem wizyjnym do zabiegów laparoskopowych 
– 183 600,00 zł, 

 aparat USG dla Poradni Ginekologicznej – 39 000,01 zł, 

 aparat USG dla Oddziału Neonatologicznego – 
139 371,00 zł, 

 inkubator zamknięty – 42 676,81 zł, 

 pompy infuzyjne – 3 588,60 zł, 

 respiratory do sali intensywnego nadzoru w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym (3 szt.) – 251 262,00 zł, 

 respiratory transportowe (4 szt.) – 91 383,32 zł, 

- respiratory z mieszalnikiem 
tlenowym – 311 980,00 zł, 
- aparat USG dla Oddziału 
Nefrologicznego – 188 020,00 zł. 
5. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy (darowizny): 
- łóżka dla oddziałów zakaźnych – 
151 389,00 zł, 
- inkubator zamknięty – 42 676,81 zł. 
6. Fundacja TAURON – 
respiratory – 120 000,00 zł. 
7. Fundacja Orlen – 
laboratorium COVID – 30 000,00 zł. 
8. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – urządzenia do 
rehabilitacji – 120 000,00 zł. 
9. Gmina Alwernia: 
- bronchofiberoskop z głowicą USG – 
40 000,00 zł, 
- aparat do wysokoprzepływowej 
tlenoterapii donosowej – 28 000,00 
zł, 
- laboratorium COVID – 9 000,00 zł. 
10. Urząd Miejski w 
Krzeszowicach: 
- bronchofiberoskop - 30 000,00 zł, 
- respiratory  39 000,00 zł. 
11. Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych – fotele 
ginekologiczne - 30 000,00 zł. 
12. Zakłady Górniczo-Hutnicze 
Bolesław: 
- respiratory – 20 000,00 zł, 
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 łóżko dla pacjenta do Oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii – 134 441,64 zł, 

 artromat stawu kolanowego (2 szt.) – 19 440,00 zł, 

 aparaty EKG (5 szt.) – 20 520,00 zł, 

 łóżka na oddziały zakaźne – 151 389,00 zł, 

 aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 
(2 szt.) – 61 884,00 zł, 

 lampa operacyjna dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego – 45 595,44 zł, 

 wózek anestezjologiczny (2 szt.) – 13 953,60, 

 zamrażarka niskotemperaturowa – 19 065,00 zł, 

 rozwieracze do laminektomii - 8 881,02 zł, 

 kriostat – 71 500,00 zł, 

 USG kardiologiczne – 205 495,79 zł, 

 respiratory z mieszalnikiem tlenowym (10 szt.) – 
311 980,00 zł, 

 urządzenia do rehabilitacji (rower do rehabilitacji 
kardiologicznej, stół do masażu, wirówki do kończyn) – 
158 652,00 zł, 

 respiratory ( 9 szt.) dla oddziałów zakaźnych - 352 
220,31 zł, 

 respirator  - 39 650,00 zł, 

 aparat USG dla Oddziału Nefrologicznego i Chorób 
Wewnętrznych – 199 000,00zł, 

 USG przenośne dla Pogotowia Ratunkowego – 19 
900,00 zł, 

 ultrasonograf dla Oddziału Chorób Płuc i Chemioterapii 
– 99 500,00 zł, 

 głowice do aparatu USG dla Oddziału Kardiologicznego 
– 63 000,00 zł, 

 aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej (13 
szt.) - 211 582,80 zł, 

 monitor funkcji życiowych (2 szt.) – 10 800,00 zł, 

- urządzenie do pomiaru 
temperatury osób wchodzących do 
Szpitala – 5 000,00 zł. 
13. Synthos Oświęcim – 
respirator - 39 650,00 zł. 
14. Veolia Południe – aparat USG 
– 2 500,00 zł. 
15. Podmioty, które przekazały 
dofinansowania na zakup 
respiratorów oraz aparatu USG dla 
Oddziału Chorób Płuc i Chemioterapii 
- POL-UKRA 52 500 zł, Górka Cement 
40 000 zł, Orlen Południe 40 000 zł, 
Huta Cynku Miasteczko Śląskie 20 
000 zł, Aluprof Bielsko-Biała 20 000 
zł, Eurogazda 12 500 zł, FHU 
Magnum 10 000 zł, Brukman 4 000 
zł, Bożek Sp. J. 3 000 zł, Oknostyl 2 
000 zł, RelaxTourist 1 000 zł, BHP A-Z 
S.C. 1 000 zł, darczyńcy prywatni (6 
osób) 2 800 zł. 
16. Różne podmioty – USG dla 
Pogotowia Ratunkowego – 11 300,00 
zł. 
17. Wartość inwestycji 
realizowanych w ramach programu 
modernizacji oddziałów szpitalnych 
finansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 
przypadająca na dofinansowanie:  1 
916 190,56 zł. 
Ogółem wartość nakładów 
inwestycyjnych 12.460.142,49 zł, z 
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 pojemnik perforowany do instrumentów chirurgicznych 
dla Bloku Operacyjnego –                       4 434,02 zł, 

 System nadzoru położniczego zakupiony w ramach 
programu modernizacji oddziałów finansowanego w 
ramach RPOWM  - 124 848,00 zł. 

Nakłady w obszarze sprzętu IT oraz oprogramowania były 
przeznaczone na następujące zadania: 
 system dla Pracowni Endoskopii zintegrowany z PACS – 

46 294,74 zł, 

 stanowiska komputerowe  - 128 965,50 zł, 

 licencje KS-SOMED, KS-SOLAB, KS-MEDIS i KS-ASW - 225 
914,10, 

 stanowisko do pracy zdalnej  (1 szt.) - 5 899,01 zł, 
duplikator CD/DVD ze stacją sterującą wraz z 
oprogramowaniem medycznym- 25 995,00 zł. 

czego na dofinansowania przypadało 
8 586 400,75 zł. 

GMINA TRZEBINIA 

W Gminie Trzebinia funkcjonują niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, z tego względu Gmina nie ma bezpośredniego 
wpływu na sposób udzielania świadczeń zdrowotnych 
mieszkańcom. Największemu świadczeniodawcy usług 
medycznych Gmina dzierżawi na preferencyjnych 
warunkach budynki, w których świadczone są usługi 
medyczne. 

- - 

 

  



77 
 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.1.4 
Wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich  

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

SZPITAL POWIATOWY W 
CHRZANOWIE 

1. Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom i 
opiekunom. 
Szpital prowadzi kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i 

chorobami psychicznymi poprzez tworzenie struktury 

funkcjonalnej dla tych pacjentów. W Szpitalu funkcjonuje: Oddział 

Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny), Poradnia 

Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego 

(domowego). 

2. Wsparcie dla rodzin osób przewlekle chorych. 
W ramach punktów konsultacyjno – edukacyjnych w 2020r.: 

 Profilaktyka i leczenie odleżyn – przeprowadzono 48 konsultacji, w 
tym 34 edukacje  
i porady telefoniczne dla opiekunów. 

 W punkcie diabetologicznym rocznie prowadzono edukację w 
zakresie cukrzycy u  123  pacjentów i ich rodzin oraz 
zrealizowano177 pomiarów cukrugleukometrem. W ramach 
Kompleksowej Opieki po Zawale Mięśnia Sercowego 
przeprowadzono edukacje pacjentów w zakresie stylu życia, 
czynników ryzyka chorób układu krążenia. 

 W punktach pielęgnacji stomiiudzielono 52 porady, w tym 42 wizyty 
u pacjentów  
w oddziale chirurgii, 4 porady na innych oddziałach oraz 6 porad 
telefonicznych. 

 W punkcie dietetycznym udzielono 1884 edukacji dietetycznych. 

Ze względu na zaistniałą 

sytuację 

epidemiologiczną, 

Szpital Powiatowy w 

Chrzanowie  

w 2020r. ograniczył 

przyjęcia planowe na 

oddziały oraz planowe 

porady. Planowe porady 

odbywały się w formie 

teleporady. 

 

1. Budżet Powiatu: 
0,00 zł 
2. Budżet jednostki 
realizującej – 22 963,12 zł 
(pozostała działalność 
profilaktyczna) 
3. Budżet osób 
uczestniczących: 1 215,00 
zł 
4. W zakresie 
działalności realizowanej w 
ramach umów z NFZ – 
środki z kontraktu z NFZ. 
Ogółem : 24 178,12 zł 
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W Szpitalu można uzyskać pomoc w zakresie następujących działań 
socjalnych: objęcie ubezpieczeniem społecznym, umieszczenie w 
Domu Pomocy Społecznej, zlecenia pochówku, ustalenia stopnia 
niepełnosprawności, zlecenia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, złożenia wniosków do ZOL/ZPO, umieszczenia bez zgody 
pacjenta w ZOL/ZPO, umieszczenia w hospicjum, objęcia opieką 
długoterminową, wyrobienia dowodu osobistego, przeprowadzenia 
wywiadów środowiskowych o pomoc finansową dla pacjenta, 
ustalenia tożsamości pacjenta, złożenia do ZUS wniosków o rentą, 
wystąpienia o zasiłki stałe, ustalenie miejsce zamieszkania pacjenta, 
rodziny pacjenta, rozwiązywania różnych problemów dotyczących 
pacjenta oraz ich rodzin. 
W ramach wsparcia rodzin osób przewlekle chorych jak również 
samych chorych na stronie internetowej szpitala zamieszczono 
informacje (z możliwością pobrania) dotyczące profilaktyki 
przeciwodleżynowej, profilaktyki upadków w szczególności 
dedykowanej dla osób starszych i chorych oraz inne ulotki dotyczące 
profilaktyki zdrowia. 
3. Wsparcie dla rodzin oczekujących dziecka. 
 Prowadzenie Szkoły Rodzenia. W 2020 r. szkołę rodzenia ukończyło 

10 par. 
 W ramach oddziału ginekologiczno – położniczego i 

neonatologicznego co trzecią niedzielę prowadzone są cykliczne 
spotkania pn. ” Dni otwarte”,  które mają przybliżyć i wesprzeć 
przyszłych rodziców w trudach narodzin i opieki nad noworodkiem z 
uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, 
zapewniających komfort i możliwości decydowania. W spotkaniach 
wzięło udział 50 osób (styczeń do marca). 

 W ramach „Szkoły Matek i Ojców – razem łatwiej” w 2020r. 
szkoleniem objęto 262 osoby. Byli to zarówno matki jak i ojcowie. 
W wyniku pandemii od marca uczestniczyły  
w spotkaniach tylko matki – 785. 

Na stronie internetowej Szpitala można pobrać „Ulotkę informacyjną 
dla Pacjentek  
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po Stracie Dziecka” oraz „Tu rodzi się szczęście” promująca porody w 
Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.1.5 
Organizacja i program Ośrodków Wczesnej Interwencji na terenie Powiatu. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

SZPITAL POWIATOWY W 
CHRZANOWIE 

1. Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do i świadczeń w stanach 
nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz poprzez zespoły 
wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, zapewnienie dostępu do 
świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

2. Zapewnienie dostępu do podmiotu Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe PAKS 
realizującego działalność w wydzierżawionych przez szpital pomieszczeniach. PAKS  pełni 
24-godzinne dyżury hemodynamiczne oraz naczyniowe, dysponuje 12 łóżkami 

Kardiologicznymi, 12 łóżkami chirurgii naczyniowej oraz  Pracownią rezonansu 

Magnetycznego. 
 

Ograniczenia 
epidemiologiczne 
wynikające z pandemii 
SARS-CoV-2. 

Ad. pkt 1 - świadczenia 
realizowane i finansowane 
ze środków publicznych w 
ramach umów zawartych z 
Narodowym Funduszem 
Zdrowia 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.1.6 
Podejmowanie działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych 
i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

W 2020 r. gmina wyremontowała i oddała do zasiedlenia 10 lokali, w 
tym przeznaczyła jeden lokal na pomieszczenie tymczasowe. W 2020 
r. jeden wyremontowany lokal został przeznaczony na mieszkanie 
chronione celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej przez OPS. Mieszkanie zostało zasiedlone w 9 lipca 2020 

W związku z trwającym 
stanem pandemii, 
nastąpiło opóźnienie w  
zasiedleniu mieszkania. 

Kwota za modernizację 
mieszkania na mieszkanie 
chronione - 64.422,00 – 
gmina Trzebinia 
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roku. Mieszkanie jest przeznaczone dla jednej osoby. Zostało 
wyposażone w niezbędne  meble i sprzęty AGD. 

Koszt wyposażenia i 
utrzymania mieszkania 
celem realizacji zadań 
wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej przez 
OPS w 2020 roku wynosił 
12tys. zł. Budżet OPS. 

WYDZIAŁ PFP STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Zgłoszenie fiszki projektowej do Strategii Województwa 

Małopolskiego – Małopolska 2030 – jako zadania strategicznego woj. 

Małopolskiego „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” 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.1.7 
Doskonalenie kadr ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PCKU CHRZANÓW 

W roku 2020 PCKU prowadziło kształcenie w zawodach medycznych 
tj.: opiekun medyczny i technik sterylizacji medycznej. W roku 2020 
zdobyło kwalifikacje zawodowe zdobyło 22 osoby w zawodzie opiekun 
medyczny oraz 12 w zawodzie technik sterylizacji medycznej. We 
wrześniu 2020 podjęło kształcenie 28 osób w zawodzie opiekun 
medyczny i 21 w zawodzie technik sterylizacji medycznej. 
Osoby podejmujące kształcenie się w zawodach medycznych w PCKU 
pracują placówkach opieki medycznej i podnoszą swoje kwalifikacje 
lub podejmą pracę po zdobyciu kwalifikacji. 

W okresie ograniczeń 
związanych z epidemią 
COVID-19 kształcenie 
odbywało się 
hybrydowo, tylko część 
zajęć praktycznych 
odbywało się 
stacjonarnie w 
pracowniach lub u 
pracodawców 

PCKU CHRZANÓW 
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WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

W I LO w Chrzanowie jest gabinet pielęgniarki szkolnej, która zajmuje 
się profilaktyką medyczną przedlekarską. 

-Pielęgniarka jest tylko 
na ½ etatu, co jest 
niewystarczająe przy tak 
dużej liczbie młodzieży 

- 

SZPITAL POWIATOWY W 
CHRZANOWIE 

2020 

1. Dążenie do zwiększenia liczby zewnętrznych szkoleń pracowników 
Szpitala, celem doskonalenia ich umiejętności i zwiększenia 
kompetencji. 

2. W 2020r. przy pomocy środków KFS zrealizowano m.in. kursy 
specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych, szkolenia dla 
fizjoterapeutów i masażystów, ratowników medycznych, kurs 
pierwszej pomocy dla pracowników niemedycznych (dla osób od 
45 roku życia) oraz szkolenia dla personelu administracyjnego 

3. 7 czerwca 2020r. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Szpitala Powiatowego  
w Chrzanowie uzyskał akredytację Centrum Monitorowania 
Kształcenia Podyplomowego dla 3-ego miejsca do prowadzenia 
specjalizacji wzakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

4. Ułatwianie pracownikom realizacji szkoleń poprzez udzielenie 
płatnego, dodatkowego urlopu szkoleniowego, w ramach 
stworzonego systemu zachęt do podejmowania kształcenia przez 
pracowników Szpitala. 

5. Podejmowanie kroków w celu pozyskania lekarzy –rezydentów dla 
Szpitala- stworzenie zachęt finansowych w specjalizacjach 
deficytowych. 

6. Podejmowanie kroków w celu pozyskania praktykantów, 
odbywających w Szpitalu staże w ramach praktycznej nauki 
zawodu w zawodach medycznych i  około medycznych - 
zwolnienie z opłat za odbywanie stażu uczniów uczelni 
medycznych za odbywanie praktyk zawodowych i studenckich. 

 

Ze względu na zaistniałą 
sytuację 
epidemiologiczną 
praktyki zawodowe w 
okresie od 15 marca  do 
końca roku 
2020realizowano tylko 
dla dokształcającego się 
personelu 
zatrudnionego w 
Szpitalu. Nie 
organizowano również 
dni otwartych dla 
uczniów liceów 
ogólnokształcących. 

1. Środki KFS –97 
716,00 zł 
2. Budżet jednostki 
realizującej –  61 259,10 zł 
Ogółem : 158 975,50 zł 

II LO CHRZANÓW 
Prowadzenie zajęć edukacji medycznej w szkole oraz w szpitalu w 

porozumieniu ze Szpitalem Powiatowym 
- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.1 
Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PDPS W PŁAZIE 

W roku 2020, pomimo trudnych i skomplikowanych czasów w związku 
ze stanem epidemiologicznym, w naszym Domu udało się 
zorganizować przedsięwzięcie, które znalazło już swoje miejsce na 
mapie ważnych wydarzeń kulturowych regionu, a mianowicie XIII 
Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”. 
Tym razem dbając o bezpieczeństwo uczestników udziału Domek 
Artystów Wszelakich  odbył się w Świecie Wirtualnym. Festiwal został 
zorganizowany przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. A. 
Starzeńskiego w Płazie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie jak 
również przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica „ w Chrzanowie.Jak 
w poprzednich latach wydarzenie trwało trzy dni (9.11-09.2020), i tak 
dzień pierwszy to konferencja naukowa pn. „Poznać, Zrozumieć, 
Towarzyszyć – Choroby Otępienne”, w formie online. W kolejnym dniu 
zaprezentowane zostały występy zespołów, które   wyraziły chęć 
uczestnictwa i w formie wcześniej nagranych i przesłanych nam 
filmów, na platformie internetowej zaprezentowały swoje 
umiejętności. Dzień trzeci-warsztatowy, na którym mieszkańcy pod  
opieką terapeutów malowali, tworzyli naturalne kosmetyki, śpiewali i 
przygotowywali pyszne potrawy 
W dniu 07.08.2020 roku na terenie naszego Domu udało nam się 
także zorganizować piknik wakacyjny , na którym mieszkańcy 
uczestniczyli w grach i zabawach na świeżym powietrzu. 

Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną 
przedsięwzięcie Domek 
Artystów Wszelakich 
było jednym z 
trudniejszych do 
zrealizowania. Jednak   
przy udziale 
kompetentnych osób 
udało sięwprowadzić 
odrobinę radości i 
uśmiechu zarówno u 
naszych mieszkańców,  
pracowników, jak 
również pozostałych 
uczestników. 

Budżet jednostki 
realizującej       6000,00 ZŁ 
Budżet PFRON                                 
4 000,00 ZŁ 
Ogółem :                                          
10 000,00  ZŁ 

 

POIK CHRZANÓW 

W ramach działalności ośrodka w zakresie prowadzenia różnorodnych 
form pomocy społecznej udzielano porad psychologicznych, 
pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych. Prowadzono  
mediacje oraz spotkania terapeutyczne. Udzielano schronienia w 

Pandemia utrudniła 
realizację różnorodnych 
form pomocy 
społecznej. W celu 

Budżet powiatu 
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hostelu POIK. Sukcesem realizacyjnym jest stale rosnąca liczba 
beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, 
rozpowszechnianie poprzez akcje informacyjne (plakaty, ulotki, strona 
internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości 
skorzystania z usług interwencji kryzysowej. 
W czasie pandemii koronawirusa Ośrodek udzielał wsparcia z 
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Ponadto ośrodek wychodząc 
naprzeciw zaistniałej sytuacji udostępnił możliwość korzystania z 
poradnictwa w formie on – line oraz telefonicznej. 

przezwyciężenia 
trudności  udostępniono 
możliwość korzystania z 
poradnictwa w formie 
on-line oraz 
telefonicznej. Osoby 
zainteresowane tylko i 
wyłącznie bezpośrednim 
kontaktem 
konsultowane były z 
zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

PCPR CHRZANÓW 

. PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej takie jak: 
realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
przyznawanie pomocy pieniężnej oraz na kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym DPS-y dla dzieci i młodzieży, domy dla matek z 
dziećmi, schroniska dla nieletnich, SOSW, SOW, MOS, MOW, pomoc w 
integracji ze środowiskiem tych osób, pomoc cudzoziemcom, 
prowadzenie DPS o zasięgu ponadgminnym, prowadzenie mieszkań 
chronionych, prowadzenie POIK, szkolenie i doskonalenie zawodowe 
kadr pomocy społecznej, doradztwo metodyczne, udzielanie 
informacji o prawach i uprawnieniach, sporządzanie 
sprawozdawczości. 

Wszystkie zadania 
realizowane są 
terminowo zgodnie ze 
zgłoszonymi 
potrzebami. 

 

Środki własne 
Powiatu/budżet PCPR 

 

POWDIR CHRZANÓW 

Na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w 
Chrzanowie w okresie sprawozdawczym zorganizowano i całodobowo 
zabezpieczono: 
2015 – 30 dzieci w tym przyjęto 4  a skreślono z ewidencji 4 dzieci 
2016 – 21 dzieci w tym przyjęto 7  a skreślono z ewidencji 17 dzieci 
2017 – 23 dzieci w tym przyjęto 20  a skreślono z ewidencji 16 dzieci 
2018 – 30 dzieci w tym przyjęto 20  a skreślono z ewidencji 13 dzieci 
2019 – 31 dzieci w tym przyjęto 9  a skreślono z ewidencji 9 dzieci 
2020 – 31 dzieci w tym przyjęto 1 a skreślono z ewidencji 5 dzieci 
Na bieżąco do Placówki przyjmowani są nowi wychowankowie na 
miejsce skreślanych z ewidencji. 

- - 
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GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Ze względu na stan epidemii w kraju w roku 2020 znacznie 
ograniczono zakres pomocowy, który wybiegałby poza ustawowy 
zakres pomocy. Zaplanowane warsztaty, zajęcia, czy programy z racji 
obostrzeń zostały odwołane, bądź przesunięte na późniejszy okres. 
Realizacja projektu "Mały Port" - miejsce edukacyjnych spotkań dla 
rodzin z dziećmi. Miejsce, które powstało to przestrzeń umożliwiająca 
wspieranie prawidłowego rozwoju psychofizycznego i społecznego 
dziecka poprzez zabawę z rówieśnikami lub dziećmi w podobnym 
wieku i etapie rozwoju. Projekt zapewnia rodzicom możliwość 
zaczerpnięcia wiedzy na temat wychowania i rozwoju dziecka. "Mały 
Port" umożliwia spędzenie czasu z dzieckiem w warunkach 
bezpiecznych pozwalających na budowanie prawidłowych opartych na 
zaufaniu więzi będących podstawą w profilaktyce przeciwdziałania 
przemocy. Obecność wykwalifikowanej kadry umożliwi 
zaobserwowanie ewentualnych nieprawidłowości/deficytów 
rozwojowych lub obszarze więzi. 
Z uwagi na stan epidemii na terenie kraju obowiązujący od marca 
2020 roku projekt został zrealizowany połowicznie tzn. powstało 
miejsce spotkań "Mały Port", jednakże nie było możliwości 
udostępnienia go osobom zainteresowanym. 
Akcja Wspieraj Seniora w roku 2020 obejmowała okres 20.10.2020 r - 
31.12.2020 r. z przedłużeniem na rok kolejny. 
Gmina Chrzanów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie od 
stycznia 2020 roku realizuje projekt „Nowe standardy pracy socjalnej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie” 
Okres realizacji: 01.01.2020-31.03.2021 r. 
Celem projektu jest podniesienie efektywności działań Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Chrzanowie i zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy poprzez 
wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu 
pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług w 
okresie 01.01.2020-31.03.2021 r. 
DZIAŁANIA: 

Nieufność osób 
starszych została 
przełamana przez 
empatyczne i ciepłe 
podejście pracowników. 

Wsparcie seniora: 
Liczba osób objęta 
wsparcie w ramach 
programu – 115 
Liczba osób objętych 
wsparciem w wieku 70 lat i 
więcej – 102 
Liczba osób objętych 
wsparciem w wieku poniżej 
70 lat – 13 
Projekt „Nowe standardy 
pracy socjalnej w Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Chrzanowie” w całości 
finansowany ze środków 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja i Rozwój 
2014-2020 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Wartość dofinansowania: 
445 325,00 zł 
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• przygotowanie ośrodka do wdrożenia usprawnień organizacyjnych 
poprzez szkolenia, przygotowanie raportów, powołanie zespołu ds. 
wdrażania i monitoringu modelu oddzielenia, wizyta studyjna, 
• stworzenie warunków umożliwiających wdrożenie zmiany poprzez 
m.in. zatrudnienie i wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego, 
• wdrożenie nowego modelu funkcjonowania w OPS poprzez 
szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników 
socjalnych, konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem 
zewnętrznym na temat wdrażanego modelu. 

GMINA TRZEBINIA 

W 2020 r.  Klub Integracji Społecznej działający w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Trzebini realizował II edycje projektu „Aktywni na start 
II” w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe. 
OPS – KIS pozyskał środki finansowe na realizację programu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. 
Edycja 2020”. W projekcie uczestniczyło 12 rodzin. W trakcie trwania 
działań projektowych 1 osoba zaprzestała udziału. Realizacja działań 
projektowych rozpoczęła się w lipcu i trwała do grudnia. 

W związku z stanem 
pandemii forma 
realizacji projektów 
została dostosowana  do 
wymogów sanitarnych. 

Finansowanie projektu 
„Aktywni na start”  UE – 
198 047,22zł 
wkład OPS w Trzebini  - 48 
122,34zł, łącznie 246 
122,34zł. 
Projekt „od wykluczenia do 
aktywizacji”. 
Dotacja z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki 
Społecznej  - 36 817,74zł 
wkład własny OPS – 5 
142,14, łącznie 41 959,88zł 

GMINA ALWERNIA 

SP Regulice: 
 
Udział w akcjach charytatywnych np. Góra grosza, Paczka dla 
maluszka, WOŚP, Kredkobranie, Tusz do paki, Paczka dla zwierzaka, 
Kartki dobroczynne. Zgłaszanie do MOPSu uczniów, których sytuacja 
materialna wymaga wsparcia oraz wglądu w sytuację rodziny. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.2 
Polityka prorodzinna, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości 
pokoleń. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POIK CHRZANÓW 

Realizowano IX edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji 
Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały się 
działaniem cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała 
miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców mających 
problemy wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z 
pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze 
swoimi dziećmi, mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, 
chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem 
warsztatów było podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, 
pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe 
pełnienie ról rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów 
wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów 
wychowawczych, wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności 
(rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie 
współpracy z dzieckiem, rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się 
samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc 
dziecku w uwalnianiu się od „granych” przez nie ról, wypracowanie u 
rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na 
unikatowość tego typu warsztatów  oraz zgłaszane przez rodziców a 
także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia 
zaplanowano kolejne cykle na następne lata. Dodatkowo w czasie 
pandemii warsztaty odbywały się w dwóch formach: stacjonarnym – z 
zachowaniem reżimu sanitarnego oraz on-line za pomocą platformy 
Teams. 

Pandemia utrudniła 
również realizację 
Warsztatów 
Podnoszenia 
Kompetencji 
Wychowawczych dla 
Rodziców i Opiekunów. 
W celu przezwyciężenia 
trudności osoby chcące 
wziąć udział w 
warsztatach zostały 
podzielone na mniejsze 
grupy zgodnie z 
zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Ponadto w 
jednej z grup zajęcia 
prowadzone były w 
formie on-line. 

Budżet powiatu 
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PCPR CHRZANÓW 

Promocja rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie kandydatów na 
rodziny zastępcze, szkolenie i kwalifikacja kandydatów, szkolenia dla 
już funkcjonujących rodzin, celem podnoszenia ich kompetencji 
wychowawczych, grypy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne dla 
rodzin zastępczych, realizacja projektu „Z pomocą rodzinie” 
finansowanego ze środków EFS. 

Brak kandydatów do 
pełnienia funkcji 
specjalistycznej rodziny 
zastępczej. Niskie 
wynagrodzenia rodzin 
zastępczych 
zawodowych. 

Środki własne 
powiatu/budżet PCPR 

GMINA TRZEBINIA 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini  prowadzi  projekt „Grupa  
edukacyjno - samopomocowa dla matek”. Projekt zakłada wsparcie 
dla matek mających trudności w sferze opiekuńczo - wychowawczej. 

W zawiązku z stanem 
pandemii zostaliśmy 
zmuszeni do 
zawieszenia spotkań w 
ramach grupy z 
uczestnikami 
utrzymywany jest 
kontakt telefoniczny. 

Wydatkowana kwota 8 
102zł z budżetu jednostki 
realizującej OPS Trzebinia 

 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Rodzice i opiekunowie korzystający z niepublicznych form opieki nad 
dziećmi i zamieszkujący na terenie gminy Chrzanów w 2020 roku, po 
spełnieniu określonych warunków mogli skorzystać z Chrzanowskiego 
Bonu Żłobkowego, który jest świadczeniem pieniężnym 
przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad 
dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia (nie 
dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko 
kończy 3 rok życia). 
Przedmiotowe świadczenie stanowi wsparcie ekonomiczne dla 
rodziców/ opiekunów, którzy pozostają zatrudnieni lub wykonują inną 
pracę zarobkową, czego efektem jest między innymi możliwość 
pozostawania w aktywności zawodowej. 

- 

W roku 2020 na realizację 
zadania wydatkowano 
81,263,50 zł - źródło 
finansowania w całości 
stanowi budżet gminy. 

GMINA ALWERNIA 

SP Kwaczała: 
Szkoła wspiera rodziny w wychowaniu dzieci. Nauczyciele oraz 
pedagog szkolny wspomaga rodziców poprzez; rozmowy, wsparcie w 
poszukiwaniu rozwiazywania zaistniałych problemów. Szkoła 
współpracuje z MOPS Alwernia , PPP Chrzanów, POIK Chrzanów. 
Dokonuje rozpoznawania dzieci zagrożonych wykluczeniem 

SP Kwaczała: 
Szkoła nie posiada 
odpowiednich 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych. 

- 
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społecznym, prowadzi zajęcia dotyczące integracji grupy rówieśniczej, 
prowadzi zajęcia mające na celu promowanie postaw społecznych. We 
współpracy ze Stowarzyszeniem dla Edukacji Most pozyskuje i 
realizuje projekty dotyczące zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży. 
SP Poręba Żegoty: 
Organizacja imprez we współpracy z rodzicami – Rodzinne Grand Prix 
w szachach. Integracja międzypokoleniowa. 
SP Regulice: 
Udział w kampanii społecznej „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie 
pozwól mu się rozsypać”. Angażowanie rodziców w życie szkoły 
poprzez współpracę przy organizacji imprez szkolnych. Lekcje 
wychowawcze , których celem jest pokazanie uczniom wartości 
rodzinnych. Udział w programie edukacyjnym – „Godziny 
wychowawcze ze światem” pod patronatem Polskiej Akcji 
Humanitarnej. 

 
SP Poręba Żegoty: 
Brak możliwości spotkań 
z powodu izolacji 
związanych z Covid. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.3 
Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POIK CHRZANÓW 

Przedsięwzięcie I: 
Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku 
szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych) pn. „Małe 
dzieci-wielkie uczucia” , których celem była redukcja napięć 
emocjonalnych u uczestników, modelowanie pozytywnego obrazu 
samego siebie oraz relacji interpersonalnych, a także profilaktyka 
zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, 
odbywały się w formie warsztatowej. Sukcesy: Ze względu na 

Pandemia koronawirusa 
uniemożliwiła realizację 
wielu przedsięwzięć 
planowanych na 2020 
rok. 
Pandemia utrudniła 
również realizację 
Warsztatów 
Podnoszenia 

Budżet powiatu 
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zgłaszane przez rodziców duże zapotrzebowanie na tego rodzaju 
zajęcia zaplanowano kolejne cykle na następne lata. 
Przedsięwzięcie II: 
Realizowano IX edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji 
Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały się 
działaniem cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała 
miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców mających 
problemy wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z 
pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze 
swoimi dziećmi, mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, 
chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem 
warsztatów było podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, 
pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe 
pełnienie ról rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów 
wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów 
wychowawczych, wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności 
(rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie 
współpracy z dzieckiem, rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się 
samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc 
dziecku w uwalnianiu się od „granych” przez nie ról, wypracowanie u 
rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na 
unikatowość tego typu warsztatów  oraz zgłaszane przez rodziców a 
także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia 
zaplanowano kolejne cykle na następne lata. Dodatkowo w czasie 
pandemii warsztaty odbywały się w dwóch formach: stacjonarnym – z 
zachowaniem reżimu sanitarnego oraz on-line za pomocą platformy 
Teams. 
Przedsięwzięcie III: 
Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na projekt 
„Pokonaj kryzys”. Kwota dofinansowania:  
1 758 539, 52 zł. Celem projektu było  poszerzenie oferty 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie 

Kompetencji 
Wychowawczych dla 
Rodziców i Opiekunów. 
W celu przezwyciężenia 
trudności osoby chcące 
wziąć udział w 
warsztatach zostały 
podzielone na mniejsze 
grupy zgodnie z 
zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Ponadto w 
jednej z grup zajęcia 
prowadzone były w 
formie on-line. 



90 
 

dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych 
kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego. 
Innowacyjne działania w ramach projektu: 
- terapia par, 
- zajęcia z samoobrony dla kobiet, 
- praca z rodziną w środowisku, 
- coaching indywidualny, 
- grupy wsparcia, 
- warsztaty wyjazdowe dla rodzin. 
W ramach działalności ośrodka w zakresie przeciwdziałania i 
zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielano porad psychologicznych, 
pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych. Prowadzono  
mediacje oraz spotkania terapeutyczne. Sukcesem realizacyjnym jest 
stale rosnąca liczba beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej 
oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje informacyjne (plakaty, ulotki, 
strona internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości 
skorzystania z usług interwencji kryzysowej. 
W czasie pandemii koronawirusa Ośrodek udzielał wsparcia z 
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Ponadto ośrodek wychodząc 
naprzeciw zaistniałej sytuacji udostępnił możliwość korzystania z 
poradnictwa w formie on – line oraz telefonicznej. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.4 
Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNA W 
CHRZANOWIE 

Udział pracownika Poradni w działaniach Zespołu 
interdyscyplinarnego działającego w OPS w Trzebini. 
Praca w grupach roboczych: współpraca w zakresie organizacji 
gminnej kampanii informacyjnej, omawianie problematyki możliwości 

- - 
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pomocy interdyscyplinarnej rodzinie, konsultacje problemów rodzin 
objętych procedurą Niebieskiej Karty. 
 

PCPR CHRZANÓW 

Współpraca PCPR z Sądem Rejonowym w Chrzanowie, Zespołem 
Kuratorskiej Służby Sądowej, ośrodkami pomocy społecznej z terenu 
Powiatu, Policją, szkołami i przedszkolami, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 
Zakładem Karnym w Trzebini. Realizacja Programu Korekcyjno – 
Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, opracowanie 
nowego Programu na lata 2021 – 2026. 

Sytuacja 
epidemiologiczna w 
kraju 

Środki własne Powiatu/ 
budżet PCPR 

 

POIK CHRZANÓW 

Przedsięwzięcie I: 
Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu chrzanowskiego 
poprzez udział w grupach roboczych dot. rodzin, w których rozpoczęta 
została procedura Niebieska Karta. 

Przedsięwzięcie II: 
Współpraca z Sądem Rodzinnym poprzez umożliwienie na terenie 
ośrodka spotkań rodziców  z dziećmi w ramach uregulowania 
kontaktów dziecka z rodzicem. 
Przedsięwzięcie III: 
Udział pracownika POIK w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami 
socjalnymi, asystentami rodziny, kuratorami. 
Pozytywna ocean partnerów realizacyjnych. 
 

Pandemia koronawirusa 
spowodowała, że 
zdecydowanie większa 
część kontaktów 
odbywa się za pomocą 
środków 
teleinformatycznych. 

- 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.5 
Program rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze). 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

POLICJA CHRZANÓW 
W 2020r. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie z podległymi 
Komisariatami Policji w Alwerni, Libiążu i Trzebini wykonywała 

Głównym problemem jest mała 
ilość miejsc w powiecie 

- 
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swoje obowiązki poprzez przeprowadzania interwencji m.in. 
domowych , efektem  których było umieszczanie w trybie 
interwencyjnym małoletnich wychowujących się w rodzinach 
dysfunkcyjnych., na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego w 
Chrzanowie z równoczesnym powiadomieniem PCPR w 
Chrzanowie. Policja nie prowadzi statystyki dotyczącej ilości 
umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej. 

chrzanowskim do umieszczania 
osób małoletnich czyli do 18 r.ż. 
w pogotowiach rodzinnych, 
rodzinnych domach dziecka itp. 

PCPR CHRZANÓW 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chrzanowski na 
lata 2018-2020 realizowany był zgodnie z założeniami. Na terenie 
Powiatu w 2020 r. funkcjonowało ok. 120 rodzin zastępczych, w 
tym 8 rodzin zawodowych i 1 Rodzinny Dom Dziecka, Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny na 28 miejsc, 2 placówki 
opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego po 8 miejsc każda. 
PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewniał 
wsparcie, poradnictwo oraz szkolenia dla rodzin zastępczych i 
kandydatów do pełnienia tej funkcji. Opracowano nowy Program 
na lata 2021-2023. 

Sytuacja epidemiologiczna w 
kraju. 
Trudności w zapewnieniu miejsc 
dla przyjmowania dzieci w trybie 
interwencyjnym. 

Środki własne 
Powiatu/budżet 
PCPR/partycypacja gmin w 
kosztach utrzymania dzieci 
w pieczy zastępczej 

POWDiR Chrzanów 

Na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2020 roku działał 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny- placówka 
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka całodobowa 
przeznaczona była dla 28 wychowanków w wieku od 10 do 18 r.ż. 
W grudniu 2020 roku realizując Ustawę o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej zostały wyodrębnione dwie Placówki 
Opiekuńczo- Wychowawcze. Od dnia 01.01.2021 r. Placówka 
Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 oraz Placówka Opiekuńczo- 
Wychowawczo Nr 2 są przeznaczone dla 14 wychowanków w 
każdej z nich. Placówki wchodzą w strukturę Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, zaś 
dotychczasowy POWDiR został przekształcony w jednostkę 
organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej, która 
zapewnia obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną 
wyłonionych placówek. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.6 
Kompleksowa polityka senioralna, obejmująca w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich 
aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ PFP 

STAROSTWA 

POWIATOWEGO W 

CHRZANOWIE 

Zadania planowane: 

- organizacja Powiatowego Dnia Seniora 

 

 

Powiatowy dzień Seniora 
został odwołany ze 
względu na obostrzenia  
covid-19 

- 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Usługami opiekuńczymi objętych było 231 osób, w tym: usługami 
opiekuńczymi: 229 osób ( 139 kobiet, 90 mężczyzn ), a specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi 3 osoby – 3 kobiety . Ponadto w ramach zadań 
zleconych objęto 7 osób specjalistycznymi usługami dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi ( 5 kobiet, 2 mężczyzn ). 
Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne realizowane są przez Centrum 
Usług Socjalnych w Chrzanowie, na podstawie decyzji administracyjnej 
wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Usługi te są 
odpłatne, jeśli osoba przekroczy kryterium dochodowe o którym mowa w 
art 8 ustawy o pomocy społecznej. W sytuacjach szczególnych,  możliwe 
jest odstąpienie w części lub w całości od odpłatności za usługi 
opiekuńcze na podstawie Uchwały Nr XXXVI/336/20217  z dnia 
28.11.2017r w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania ze 
zmianami (ostatnia zmiana: 1.12.2020 ). 
W 2020r liczba osób nieponoszących odpłatności za usługi z uwagi na 
nieprzekroczenie kryterium . dochodowego, o którym mowa w art.8 
ustawy o pomocy społecznej – 7 osób 
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Liczba osób całkowicie zwolnionych z odpłatności na podstawie uchwały 
– 21 osób 
Liczba osób częściowo zwolnionych z odpłatności na podstawie uchwały – 
9 osób 

KLUB SENIORA 
"WSPÓLNOTA" PRZY 
STOWARZYSZENIU 
RODZINA KOLPINGA W 
PORĘBIE- ŻEGOTY 

organizacja kursu zawodowego 40 godz. Opiekun osób starszych" dla 17 
osób. Wyjazdy międzypokoleniowe przez Stowarzyszenie, uczestnictwo 
przedstawicieli Klubu Seniora 

- - 

UTW W CHRZANOWIE 

Udział grupy wokalnej „Senior Singers” i grupy tanecznej „Ali i Babki” w 
imprezie okolicznościowej „Jeden Roczek MAM”- Aktywizacja kulturowo 
społeczna seniorów, integracja międzypokoleniowa 
 
Realizacja programów z wykorzystaniem Internetu on-line z zakresu 
działań prozdrowotnych, prospołecznych, ochrony środowiska, turystyki 
– program „Senior w podróży”, czytelnictwa - Aktywizacja kulturowo 
społeczna seniorów, integracja międzypokoleniowa 
 

W związku z 
ograniczeniami 
pandemicznymi odstąpiono 
od organizacji lub udziału w 
planowanych imprezach, w 
tym: Wiosna Artystyczna, 
imprezy powiatowe. Grupa 
taneczna „Ali i Babki” oraz 
wokalna „Senior Singers” 
podejmowały w 
ograniczonym zakresie 
zajęcia szkoleniowo-
treningowe. 
 
Przygotowanie i realizacja 
prób do spektaklu 
teatralnego opartego na 
sztuce „Romeo i Julia” 
Williama Szekspira – 
premiera przedstawienia 
zaplanowana na 5.11.2020 
– nie doszedł do skutku z 
uwagi na ograniczenia 
pandemiczne. 

- 
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PZERiI ZARZĄD 
REJONOWY W 
CHRZANOWIE 

 wczasy wypoczynkowe (Łeba, Krynica, Rewel , Dziwnów) – 84 
osób 

 wycieczki krajoznawcze – Ziemia Kielecka, Przemyśl, Sandomierz 
– 184 osoby 

 Wyjazdy na baseny – 95 osób 

 Pikniki, pieczone – 352 osoby 

 Zabawy – 261 osób 

 Dzień Seniora – 35 osób 

 Dzień kobiet – 56 osób 

 Zakończenie lata – 30 osób 

Ograniczenie działalności 
Stowarzyszenia w związku z 
pandemią. 
Zamknięto część kół PZERiI 
na czas pandemii.  
Trudności lokalowe, 
ograniczone środki 
finansowe, brak chętnych d 
pracy społecznej. 

- 

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW 
RENCISTÓW I 
INWALIDÓW SENIOR W 
CHRZANOWIE 

 Imprezy o charakterze turystyczno – krajoznawczym: 
Mazury-25 osób 
Szczawinca – 20 osób 
Darłówko – 50 osób 
Wisła – 20 osób 
Krynica – 25 osób 

Ograniczenie działalności 
stowarzyszenia związane z 
pandemia covid-19. 

- 

ZSECH W TRZEBINI 

Nauczyciele i oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy byli 
zatrudnieni w szkole i przeszli na emeryturę są beneficjentami 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz korzystają ze 
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 

- - 

PCKU CHRZANÓW 

PCKU udostępnia pomieszczenia oraz wspiera działania dla Uniwersytetu 
Trzeciego. 

W okresie ograniczeń 
związanych z epidemią, 
zajęcia UTW odbywały się 
zdalnie. 

-- 

WYDZIAŁ EKS 
STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

-współpraca z Uniwersytetem  Trzeciego  Wieku w Chrzanowie, 
-realizacja projektów integracyjnych (teatr) uczniów ILO ze słuchaczami 
UTW w Chrzanowie 

- - 

SZPITAL POWIATOWY 
W CHRZANOWIE 

2020 (działania ciągłe) 

1) Ok. 63% pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia leczonych było w 
szpitalu w 2020r. 

2) W trybie ambulatoryjnym przyjęto ok. 43% pacjentów w wieku 
powyżej 65 roku życia. 

Ze względu na zaistniałą 

sytuację epidemiologiczną, 

Szpital Powiatowy w 

Chrzanowie  

Opisane powyżej 
świadczenia zdrowotne 
finansowane były ze 
środków publicznych 
otrzymywanych w 
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3) W 2020r. ok. 23% pacjentów w wieku pow. 65 roku życia 
zadeklarowanych było  
do lekarza POZ, a ok. 50%objętych było opieką czynną w POZ. 

4) Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do świadczeń w stanach nagłych 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz poprzez Pogotowie 
Ratunkowe, zapewnienie dostępu do świadczeń nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej. 

5) Zapewnienie osobom starszym dostępu do kompleksowej opieki 
(świadczenia stacjonarne, ambulatoryjne, dzienne i środowiskowe) 
oraz do stacji dializ. 

6) Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych po udarach, 
urazach, wypadkach i innych nagłych zachorowaniach 

7) Zapewnienie dostępu do świadczeń pourazowych z uwagi na częste 
upadki u osób starszych. Zapewnienie diagnostyki oraz zabiegów 
ortopedycznych poprzez leczenie zachowawcze i operacyjne urazów 
oraz schorzeń narządu ruchu. 

8) Zapewnienie dostępu do świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego  
i kolanowego, które zdecydowanie częściej realizowane są wśród 
osób starszych. 

9) Zabezpieczenie dostępu do sprzętu specjalistycznego dla osób z 
różnymi problemami zdrowotnymi, tj: 

-leczenie ran przewlekłych, 

-leczenie odleżyn, 

-leczenie osób bariatrycznych (otyłych). 

10) Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki psychiatrycznej. 
11) Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki rehabilitacyjnej. 
12) Oddział Chorób Wewnętrznychi Geriatrii. Oddział świadczy 

specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie wszystkich 
chorób internistycznych, endokrynologicznych i diabetologicznych. 

13) Zapewnienie dostępu w lokalizacji (w budynku Szpitala) do podmiotu 
realizującegozabiegi zaćmy. 

w 2020r. ograniczył 

przyjęcia planowe na 

oddziały, planowe badania 

diagnostyczne, planowe 

porady. Planowe porady w 

poradniach przyszpitalnych 

i POZ odbywały się w 

formie teleporady. 

Nie prowadzono 

cyklicznych szkoleń z 

zakresu opieki nad 

pacjentem i pielęgnowania 

dla pacjentów i ich rodzin. 

 

ramach umów 
zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 
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14) Zwiększenie realizacji świadczeń zdrowotnych dla osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności zarówno w stacjonarnej jak i 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

15) Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. 
16) Zbieranie wywiadu dotyczącego głównych dolegliwości zgłaszanych 

przez pacjentów oraz w razie potrzeby także od rodziny lub 
opiekunów pacjenta. 

17) Realizacja badań przedmiotowych oraz szeroka diagnostyka ze 
względu  
na wielochorobowość pacjentów w wieku starczym oraz obejmująca 
najczęstsze schorzenia takie jak: otępienie, cukrzyca, pogorszenie 
funkcji narządów zmysłów, upośledzenie zdolności poznawczej i 
osłabienie siły mięśniowej. 

18) Ocena stanu zaawansowania odleżyn oraz ustalanie sposobów ich 
leczenia  
i monitorowanie postępu gojenia ran. 

19) Ocena sprawności funkcjonalnej w zakresie czynności życia 
codziennego oraz innych niepełnosprawności. 

20) Edukacja w zakresie procesu pielęgnowania w przypadkach 
przewlekłych ran  
i owrzodzeń. 

21) Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach 
życia codziennego. 

22) Aktywizacja psychiczna i fizyczna w zakresie samoopieki. 
23) Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w procesie 

rekonwalescencji pacjenta  
w miejscu zamieszkania i adaptacji do ról społecznych. 

24) Współpraca z podmiotami realizującymi świadczenia w zakresie 
opiekę długoterminowej. 

25) Współpraca z podmiotami leczniczymi realizującymi opiekę 
paliatywną i hospicyjną. 

 

GMINA TRZEBINIA 
2020 r.- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina 
zleciła organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert 

W 2020r. w związku z 
sytuacją epidemiczną koła 

Koszt usług 
opiekuńczych dla 
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zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone PCK zgodnie z 
prawem zamówień publicznych. OPS kierował osoby wymagające tej 
formy pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi na bieżąco 
sprawował nadzór nad jakością wykonywanych przez PCK usług. 
W Gminie Trzebinia w 2020 roku działało 14 kół seniora. Gmina dotowała 
działalność 1 Klubu Seniora. Wszystkie 14 kół korzystało z lokali gminnych 
na preferencyjnych zasadach. Na Krytej Pływalni „Aqua Planet” 
realizowane było działanie pn. „Aktywny senior”. 
Gmina Trzebinia w roku 2021 planuje zlecić realizację zadania 
„Prowadzenie Klubu Seniora” w kilku miejscach Gminy. Dalsza realizacja 
działań „Aktywny senior”. 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wsparcie seniorów w formie usług 
opiekuńczych. 
Dane obejmują osoby powyżej 60 roku życia. Usługi podstawowe  
realizowane u 120 osób.  Usługi specjalistyczne 6 osób., Usługi 
psychiatryczne - 2 osoby. 

seniorów działały w 
znacznym ograniczeniu. 
Gmina Trzebinia dotowała 
działalność tylko jednego 
Klubu Seniora. Program 
„Aktywny senior” 
realizowany był z przerwą 
marzec-czerwiec, 
październik - grudzień z 
wymuszoną koniecznością 
zachowania dystansu 
społecznego. Pomimo 
stanu pandemii usługi były 
realizowane  w pełnym 
zakresie . 

OPS w Trzebini organizował 

wsparcie dla Seniorów w 

związku ze stanem 

pandemii i przy współpracy 

z woluntariuszami oraz 

Ochotniczą Strażą Pożarną 

z Bolęcina i Sierszy. 

seniorów 1 001 300,00zł 
z budżetu Ośrodka 
Pomocy Społecznej  
w Trzebini.  Kwota 21 
384,00zł  usługi 
psychiatryczne płatne z 
budżetu państwa. 
Budżet Gminy Trzebinia 
– 
 
Małopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
Oddział Rejonowy w 
Chrzanowie rozliczył 
dotację na zadanie pn. 
„Opieka nad chorym w 
domu w zakresie 
świadczenia usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych” w kwocie 
1 203 675,00 zł. 
 
Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów oddział 
Rejonowy w 
Chrzanowie, koło nr 6 w 
Dulowej rozliczył 
dotację na zadanie pn. 
„Radosny Świat Seniora” 
w kwocie 7 000,00 zł 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.7 
Działania z zakresu animacji i integracji międzypokoleniowej. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

KLUB SENIORA 
"WSPÓLNOTA" przy 
Stowarzyszeniu 
Rodzina Kolpinga w 
Porębie- Żegoty 

Uczestnictwo w dożynkach parafialnych w Porębie Żegoty - - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Miejsce Aktywności Mieszkańców (centrum społecznościowe), które 
powstało w 2019 roku i jest realizowane w ramach projektu pn.: „Miejsce 
Aktywnych Mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Organizacja obchodów rocznic wydarzeń historycznych, m.in. likwidacji 
chrzanowskiego getta, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, skierowanych zarówno do 
młodzieży, jak i odbiorców dojrzałych. 
Partnerzy: Gmina Chrzanów, MOKSiR 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra 
Efekty: integracja międzypokoleniowa, budowanie świadomości 
historycznej 

Pandemia, która 
powodowała zmiany w 
realizacji – bieżące 
monitorowanie, 
organizowanie działań online 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Konieczność zrealizowania 
części wydarzeń on-line z 
uwagi na pandemię 
koronawirusa. 

MAM 
Budżet Gminy 
Chrzanów, Unia 
Europejska z 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
MUZEUM W 
CHRZANOWIE 
Zrealizowano ze 
środków bieżących 
Muzeum. 

UTW W CHRZANOWIE 

 Integracja międzypokoleniowa: Udział w realizacji VII Festiwalu 
naukowego “Noc w Liceum” – udział grupy słuchaczy z własnym 
integrującym programem, na zasadach wolontariatu 

 Udział w realizacji VI edycji Festiwalu Pomocy, Współpracy i 
Integracji – udział grup artystycznych UTW z własnym 
programem, na zasadach wolontariatu – odwołane, 

- 45 181,37 zł 
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 Aktywizacja kulturowo społeczna seniorów: Organizacja koncertu  
kolęd i pastorałek “Niech głos zbudzi Świat” – chór “Rapsodia”, 
grupa wokalna “Senior Singers” i grupa poetycko-muzyczna. 

 Udział w koncercie  „Kolędowanie z nauczycielami ZNP” – grupa 
wokalna “Senior Singers” 

 Udział w koncercie  „Kolędowanie w MAM” – grupa wokalna 
“Senior Singers” i grupa poetycko-muzyczna 

 Udział w XXIII Powiatowym koncercie  Kolęd i Pastorałek w 
Trzebini – chór “Rapsodia” 

 Udział w spotkaniu „Dzień Babci i Dziadka w Balinie – udział 
grupy tanecznej Ali i Babki i grupy wokalnej Senior Singers 

 Organizacja dorocznego spotkania z KP Policji w Chrzanowie 
„Senior bezpieczny – podsumowanie projektu dotyczącego 
bezpieczeństwa” 

PZERiI ZARZĄD 
REJONOWY W 
CHRZANOWIE 

 wczasy wypoczynkowe (Łeba, Krynica, Rewel , Dziwnów) – 84 
osób 

 wycieczki krajoznawcze – Ziemia Kielecka, Przemyśl, Sandomierz 
– 184 osoby 

 Wyjazdy na baseny – 95 osób 

 Pikniki, pieczone – 352 osoby 

 Zabawy – 261 osób 

 Dzień Seniora – 35 osób 

 Dzień kobiet – 56 osób 

 Zakończenie lata – 30 osób 

Ograniczenie działalności 
Stowarzyszenia w związku z 
pandemią. 
Zamknięto część kół PZERiI 
na czas pandemii.  Trudności 
lokalowe, ograniczone środki 
finansowe, brak chętnych d 
pracy społecznej. 

- 

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW 
RENCISTÓW I 
INWALIDÓW SENIOR W 
CHRZANOWIE 

 Imprezy o charakterze turystyczno – krajoznawczym: 
Mazury-25 osób 
Szczawinca – 20 osób 
Darłówko – 50 osób 
Wisła – 20 osób 
Krynica – 25 osób 

Ograniczenie działalności 
stowarzyszenia związane z 
pandemia covid-19. 

- 

SOSW CHRZANÓW 
1. Organizacja Dnia Babci i Dziadka z jednoczesnym włączeniem 

zaproszonych gości do występu artystycznego przygotowanego 
przez naszych uczniów .Zamierzony cel został osiągnięty. 

1, 3,4 :Brak trudności 
2. Ograniczenie spotkań w 
związku z pandemią, 

1,2:Finasowanie ze 
środków sponsorów 
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Sukcesem była wysoka frekwencja na spotkaniu oraz satysfakcja z 
uczestnictwa w spotkaniu. 

2. Regularne spotkania uczniów absolwentów i rodziców. 
3. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich z Nieporazu. 
4. Współpraca z młodzieżą II LO w Chrzanowie w zakresie 

przygotowania spotkania integracyjnego oraz  warsztatów . 

odbywały się one  w terenie 
w małych grupach.  
Spotkania odbywały się 
również online. 

pozyskanych przez 
pracowników SOSW 

3,4: Cześć 
finansowana ze 
środków 
Wojewódzkiego 
Budżetu 
Obywatelskiego 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

Coroczna organizacja Pikniku Integracyjnego dla słuchaczy i ich rodzin 

 
- - 

WYDZIAŁ EKS 
STAROSTWO POWIAT 

 współpraca z Uniwersytetem  Trzeciego  Wieku w Chrzanowie, 

 realizacja projektów integracyjnych (teatr) uczniów ILO ze 
słuchaczami UTW w Chrzanowie 

 

Spektakl „Romeo i Julia” 
został przygotowany, 
sfilmowany, odbyła się próba 
generalna. Jednak ze 
względu na pandemię 
odwołano premierę. 

- 

GMINA TRZEBINIA 

Gminne jednostki np.: TCK, w którego strukturach działa 10 Wiejskich 
Domów Kultury, Dwór Zieleniewskich w Trzebini, Willa NOT w Sierszy, 
Dom Gromadzki w Trzebini-Wodnej oraz Dom Kultury „Sokół” oferują 
mieszkańcom ofertę wspólnego spędzania czasu wolnego organizując 
szereg imprez, w tym spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka; pikników 
rodzinnych, występów dla seniorów itp. Ze względu na epidemię 
COVID19 wiele zaplanowiii.1.1anych w 2020 r. wydarzeń nie odbyło się. 
Podejmowane były działania mające na celu zachęcanie do aktywnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu; Odbyły się np.: uroczyste pożegnanie 
absolwentów przedszkola; organizacja rekreacyjno-sportowych biegów 
porannych, działalność SKS, SZS, PUKS „Trzebinia” cykliczne zajęcia z 
unihokeja; udział w zawodach sportowych z różnych dyscyplin 
sportowych w ramach Sportowej Ligi Międzyszkolnej w Trzebini, udział w 
różnorodnych turniejach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, 
powiatu i rejonu; ślubowanie uczniów klas pierwszych; wspólne 
kolędowanie – jasełka bożonarodzeniowe; współpraca z OSP; z WDK; 
Działalność Stowarzyszenia Proobronno-Oświatowego „KADET” mająca 

Obostrzenia wprowadzone w 
związku z wprowadzeniem 
stanu pandemii Covid-19 

- 
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na celu upowszechnianie i promocję edukacji związanej z 
bezpieczeństwem i obronnością. 

GMINA ALWERNIA 

SP Alwernia: 
Ze względu na pandemię nie zrealizowano zaplanowanych działań tj.: 
- „Dzień Dziecka w Alwerni” – impreza środowiskowa organizowana 
corocznie przez szkołę wspólnie z partnerami, 
- wolontariat – działania skierowane do pensjonariuszy domów opieki 
- spotkania międzypokoleniowe organizowane corocznie w szkole 
SP Regulice: 
Obchody Dnia Niepodległości, Dnia Nauczyciela, Wszystkich Świętych, 
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dnia Ojca. 
 

SP Alwernia: 
Działania zaplanowano na 
następny rok szkolny. 
SP Kwaczała: 
Integracja 
międzypokoleniowa w szkole 
została zawieszona ze 
względu na nauczanie 
zdalne, co uniemożliwiło 
realizację wspólnych 
projektów 

SP Alwernia: 

Bez ponoszenia 
kosztów lub 
sponsoring lokalnych 
firm. 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.8 
Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie 
mechanizmu ekonomii społecznej. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PUP CHRZANÓW 

W 2020 r. zostały zawarte porozumienia dot. organizacji prac 
społecznie użytecznych z czterema  gminami powiatu 
chrzanowskiego tj. Alwernia, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Do 
wykonywania prac społecznie użytecznych skierowane zostały 52 
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze 
świadczeń pomocy społeczne. W związku z wejściem w życie w 
dniu 14 czerwca 2019 r. zmian w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy i wynikających z nich zniesienie 
obowiązku profilowania osób bezrobotnych gminy zrezygnowały 
z realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, zwracając się 
jednocześnie z prośbą o aktywizację planowanej ilości osób w 
ramach prac społecznie użytecznych. 

Rok 2020 był szczególnym 
rokiem z uwagi na fakt , iż  w  
marcu  ogłoszono w Polsce stan 
zagrożenia epidemicznego, a 
następnie stan epidemii w 
związku z rozprzestrzenianiem 
się choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2, zwanej 
COVID-19. Mając stan  sytuacji 
epidemicznej wprowadzano w  
kraju, w tym w urzędach pracy 
szereg rozwiązań  zapobiegające 
i przeciwdziałające 

Koszty: Kwota 
przeznaczona na realizację 
prac społecznie 
użytecznych w 2020 r. 
75.500,00 zł. 

Kwota przeznaczona na 
świadczenie integracyjne: 
173,347,39 zł. 
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Również kontynuowana jest współpraca PUP w Chrzanowie   z 
Centrum Integracji Społecznej w Babicach, realizując działania w 
ramach  zawartego porozumienia. 
Od 2018 roku PUP współpracuje z Centrum Integracji Społecznej 
w Babicach, realizując porozumienie, w ramach którego 
wypłacane jest refundacja świadczenia integracyjnego . Wsparcie 
finansowe w postaci świadczenia integracyjnego otrzymało w 
roku 2020 - 24 osoby, w tym 21 osób kontynuowało z roku 2019 
uczestnictwo  w Indywidualnym Programie Zatrudnienia 
Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Babicach  
natomiast 3 nowe osoby by rozpoczęły aktywizację  w roku 2020. 
W okresie 2018-2020  wsparcie finansowe w postaci świadczenia 
integracyjnego otrzymało łącznie 47 osób, które przystąpiły do 
uczestnictwa w Indywidualnym Programie Zatrudnienia 
Socjalnego w CIS  w Babicach. 
W ramach podpisanego porozumienia refundowane są 
świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne osób objętych uczestnictwem w projekcie. 

rozprzestrzenianiu się 
wspomnianego wirusa i 
zwalczające wywołaną nim 
chorobę. W roku 2020 niektóre  
obszary aktywności urzędu 
pracy  zostały mocno  
ograniczone z uwagi na  stan 
epidemii jaki został ogłoszony w 
kraju. Cześć zadań w zakresie  
obsługi klienta  została  
wdrożona  w formie 
telefonicznej i on-line. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.9 
Doskonalenie kadr polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym 
wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, 
niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PDPS W PŁAZIE 

W ramach przedsięwzięcia XIII Festiwal osób Niepełnosprawnych 
„Domek Artystów Wszelakich” w dniu 9.09.2020 odbyła się 
konferencja naukowa pod nazwą „Poznać, Zrozumieć, 
Towarzyszyć – Choroby Otępienne”, w formie online. Z uwagi na 
formę, udział w niej był nielimitowany, a prezentacje dostępne są 
na portalu społecznościowym Facebook. 

Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną 
przedsięwzięcie Domek 
Artystów Wszelakich było 
jednym z trudniejszych do 
zrealizowania. Jednak   przy 

- 
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udziale kompetentnych osób 
udało się wprowadzić odrobinę 
radości i uśmiechu zarówno u 
naszych mieszkańców,  
pracowników, jak również 
pozostałych uczestników. 

ZSECH W TRZEBINI 
W 2020 r. szkoła nie wprowadziła do oferty kształcenia nowych 
kierunków ani kolejnych innowacji pedagogicznych. 

- 
 

ZS FABLOK 

W placówce prowadzone są działania z zakresu pomocy socjalnej 
dla pracowników  w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych . Dowartościowywanie pracowników odbywa się 
poprzez system nagród , przyznawanie okresowo dodatków 
motywacyjnych i dodatków specjalnych  w ramach posiadanych 
środków finansowych . 

- 

- 

PCKU CHRZANÓW 

W roku 2020 PCKU prowadziło kształcenie w zawodzie asystent 
osoby niepełnosprawnej. W roku 2020 zdobyło kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 5 osób 
a we wrześniu 2020 podjęło kształcenie 18 osób. 
Osoby podejmujące kształcenie się w tym zawodzie, poszerzały 
swoje kwalifikacje zawodowe. Większość z nich posiadała już 
kwalifikacje opiekuna medycznego i pracuje w placówkach 
medycznych lub opiekuńczo-medycznych. 

W okresie ograniczeń 
związanych z epidemią COVID-
19 kształcenie odbywało się 
hybrydowo, tylko część zajęć 
praktycznych odbywało się 
stacjonarnie w pracowniach lub 
u pracodawców. 

- 

PCPR CHRZANÓW 

Organizowanie szkoleń dla kadr pomocy społecznej z terenu 
Powiatu nie było możliwe z uwagi na ograniczenia związane z  
sytuacją epidemiologiczną w kraju. Podniesienie wynagrodzeń 
pracowników do najniższej krajowej oraz zapewnienie im 
bezpiecznych warunków pracy zgodnie z wymogami reżimu 
sanitarnego. 

-  

GMINA TRZEBINIA 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini uczestniczyli 
w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.  Łącznie 13 osób 
brało udział w szkoleniach 

W związku z stanem  pandemii 
szkolenia odbywały się w formie  
on-line. 

Koszt szkoleń 5300,00zł z 
budżetu OPS 
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GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
W roku 2020 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Chrzanowie skorzystali z 24 szkoleń podnoszących kompetencje. 
Z uwagi na sytuację epidemiczną część szkoleń odbyła się w 
formie zdalnej. 

W okresie epidemii na pierwszy 
plan wysunięte zostało 
prawidłowe zdiagnozowanie i  
zabezpieczenie  niezbędnych  
potrzeb podopiecznych. Większa 
ilość osób otrzymała wsparcie 
rzeczowe i finansowe. 
Kompetencje pracowników 
natomiast przesunięto na drugi 
plan i po odmrożeniu ograniczeń 
i przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego zadania zostaną 
intensyfikowane. 

Budżet jednostki 
realizującej w kwocie 37 
821,11 

GMINA ALWERNIA 

SP Poręba Żegoty: 
Dyrektor i pracownicy administracji nabyli kompetencje z zakresu 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi na szkoleniu 
organizowanemu przez Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga z 
Poręby Żegoty. W związku z licznymi przedsięwzięciami, 
angażującymi seniorów z Poręby Żegoty w przeszłości i 
planowanymi na przyszłość – wzrosły kompetencje kadry w 
zakresie wiedzy na temat potrzeb ludzi starszych. 

. 

 

- SP Poręba Żegoty: 
Środki z Funduszy 
Europejskich. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.10 
Dostosowanie oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i 
ekonomicznej mieszkańców/rodziców. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POWIAT CHRZANOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 
Godziny pracy: 
Poniedziałek: 7:00 - 17:00  
Wtorek: 7:00 - 15:00 

Ograniczenia w obsłudze 
klientów urzędu związane z 
obostrzeniami COVID-19 

- 
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Środa: 7:00 - 15:00 
Czwartek: 7:00 - 15:00 
Piątek: 7:00 - 13:00 
Bezpłatne porady prawne  w godzinach popołudniowych. 
Możliwość złożenia dokumentów przez ePUAP 
Dostępność wzorów dokumentów – zakładka ZAŁATW SPRAWĘ  
na www.powiat-chrzanowski.pl 
W zakresie działalności PODGiK  dostępne e-usługi  w 
Internetowy Systemie Informacji Przestrzennej WEB EWID – 
możliwość zdalnego załatwienia sprawy bez konieczności 
wychodzenia z domu 
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie: 
czynne w sezonie turystycznym (01.04 - 31.10) 
poniedziałek - piątek 8:30 - 15:30 
sobota, niedziela i święta 10:00 - 17:00 
PCPR w Chrzanowie 
Poniedziałek 7.00-16.00 
wtorek-czwartek    7.00-15.00 
piątek 7.00-14.00 
POIK 
Całodobowy dyżur 32 646 71 85 
PMOS Chrzanów 
Zajęcia odbywają się w godz. popołudniowych 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie 
Godziny pracy: 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00- 18:00. 
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie 
Godziny pracy: 
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30 

GMINA TRZEBINIA 

Jednostki organizacyjne gminy obecnie posiadają już własne 
konto edycyjne umożliwiające samodzielne korzystanie z 
aplikacji ,,Biuletyn lnformacji Publicznej" gminy Trzebinia w 
ramach systemu Biuletynów Informacji Publicznej w 
Małopolsce. Urząd Miasta w Trzebini: Dostępność składania 

W 2020r. występowały czasowo 
ograniczenia w bezpośrednim 
kontakcie z instytucjami 
publicznymi, natomiast 
oferowane są e-usługi i obsługa 

- 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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wniosków przez e-PUAP Cyfrowy urząd w twoim domu – 
cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia. 
https://eurzad.gminatrzebinia.pl/#/strona/pl/strona_glowna, 
inne: Rada Miasta Trzebini - http://trzebinia.esesja.pl/ 

zdalna spraw ze względu na 
ogłoszony w 2020r. stan 
pandemii koronawirusa SARS-
Cov-2, wywołującego chorobę o 
nazwie COVID-19. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Brak realizacji zajęć popołudniowych i weekendowych szkół 
gminnych z uwagi na pandemię koronawirusa COVID – 19. 
Organizacja zajęć w trybie on- line. 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
Biblioteka Główna dostępna jest dla czytelników przez 6 dni w 
tygodniu - od poniedziałku do soboty (poniedziałek 8:00-
20:00;m wtorek-piątek 8:00-20:00; sobota 8:00-15:00) 
Łączna liczba godzin otwarcia biblioteki głównej w tygodniu: 63 
godziny. 
Filie biblioteki dostępne są dla czytelników przez 5 dni w 
tygodniu – od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin 
otwarcia jednej filii w tygodniu: średnio 40 godzin 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Wydłużenie godzin pracy Muzeum w godzinach 
popołudniowych oraz zapewnienie dostępności w weekendy. 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Efekty: zwiększenie dostępności oferty Muzeum i zapewnienie 
możliwości korzystania z niej osobom aktywnym zawodowo. 

UM CHRZANÓW 
Problemem były obostrzenia 
pandemii koronawirusa COVID – 
19 uniemożliwiające podjęcie 
dodatkowych działań w 
kontekście aktywności 
edukacyjnej i ekonomicznej 
mieszkańców/rodziców. 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W CHRZANOWIE 
W 2020 r,. z uwagi na pandemię 
występowały okresowe 
zamknięcia i zmiany godzin, w 
których biblioteka główna i filie 
były dostępne dla czytelników, 
adekwatnie do wprowadzanych 
odgórnych przepisów i 
wytycznych. 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Konieczność czasowego 
zamknięcia instytucji z uwagi na 
pandemię koronawirusa 

- 

GMINA ALWERNIA 

SP Kwaczała: 
Szkoła dopasowuje godziny pracy do potrzeb społecznych. 
Nauczyciele są dyspozycyjni dla rodziców, po wcześniejszym 
umówieniu. Dopasowują się do ich potrzeb i możliwości 
czasowych. szkoła prowadzi świetlicę szkolna zgodnie z 
potrzebami rodziców. 
SP Alwernia: 

SP Alwernia: 
Niski wymiar zatrudnienia 
obsługi hali 

SP Alwernia: 
Wynagrodzenie minimalne, 
umowa o pracę, 1 etat – 
finansowanie z budżetu 
jednostki 
 

https://eurzad.gminatrzebinia.pl/#/strona/pl/strona_glowna
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Udostępnienie hali sportowej w godzinach popołudniowych 
oraz w miarę potrzeb w czasie weekendu do użytku przez kluby 
sportowe i osoby niezrzeszone. Hala sportowa udostępniona 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 do 21:00 
SP Poręba Żegoty: 
Godziny pracy świetlicy szkolnej zostały dostosowane do 
potrzeb rodziców. 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.11 
Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie osób z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

Klub Seniora 
"WSPÓLNOTA" przy 
Stowarzyszeniu Rodzina 
Kolpinga w Porębie- 
Żegoty 

udział w spotkaniach w trakcie realizacji projektu" Prawo Bliżej 
Obywatela", projekt realizowany przez  Stowarzyszanie 
Rodzina Kolpinga, współfinansowany przez Powiat 
Chrzanowski 

- - 

PDPS W PŁAZIE 

W roku 2020, pomimo trudnych i skomplikowanych czasów w 
związku ze stanem epidemiologicznym, w naszym Domu udało 
się zorganizować przedsięwzięcie, które znalazło już swoje 
miejsce na mapie ważnych wydarzeń kulturowych regionu, a 
mianowicie XIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek 
Artystów Wszelakich”. Tym razem dbając o bezpieczeństwo 
uczestników udziału Domek Artystów Wszelakich  odbył się w 
Świecie Wirtualnym.  Festiwal został zorganizowany przez 
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. A. Starzeńskiego w 
Płazie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie jak również przez 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica „ w Chrzanowie. Jak w 
poprzednich latach wydarzenie trwało trzy dni (9-11-09.2020), 
i tak dzień pierwszy to konferencja naukowa pn. „Poznać, 
Zrozumieć, Towarzyszyć – Choroby Otępienne”, w formie 

Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną przedsięwzięcie 
Domek Artystów Wszelakich było 
jednym z trudniejszych do 
zrealizowania. Jednak   przy 
udziale kompetentnych osób 
udało się wprowadzić odrobinę 
radości i uśmiechu zarówno u 
naszych mieszkańców,  
pracowników, jak również 
pozostałych uczestników. 

Budżet jednostki 
realizującej       6000,00 
 
Budżet PFRON                                 
4 000,00 
 
Ogółem :                                          
10 000,00 
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online. W kolejnym dniu zaprezentowane zostały występy 
zespołów, które   wyraziły chęć uczestnictwa i w formie 
wcześniej nagranych i przesłanych nam filmów, na platformie 
internetowej zaprezentowały swoje umiejętności. Dzień 
trzeci-warsztatowy, na którym mieszkańcy pod  opieką 
terapeutów malowali, tworzyli naturalne kosmetyki, śpiewali i 
przygotowywali pyszne potrawy. 

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNA W 
CHRZANOWIE 

Działania podejmowane przez Poradnię: 
 diagnoza dzieci i młodzieży niepełnosprawnych od 

urodzenia do zakończenia edukacji na poziomie 
ponadpodstawowym; 

 wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju; 

 prowadzenie konsultacji, grup szkoleniowo-
informacyjnych z nauczycielami przedszkoli i szkół 
dotyczące pracy z dziećmi niepełnosprawnymi; 

 konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych; 

 poradnictwo zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej. 
Efektem podejmowanych działań jest podniesienie 
świadomości rodziców i osób pracujących z dziećmi 
niepełnosprawnymi w obszarze ich potrzeb, likwidowania 
barier występujących w środowisku nauczania a także 
wyposażenie w narzędzia i umiejętności integrowania 
środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. 

- - 

SOSW CHRZANÓW 

Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 
Projekt zakładał ukazanie mocnych stron, które dotyczą 
każdego człowieka. Miał wspomóc likwidację barier jakie się 
przez lata utworzyły w stosunku do osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 
Projekt realizowany z udziałem: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Miejską Biblioteką Publiczną w 

- 

Opis źródeł finansowania 

Budżet Obywatelski 
Województwa 
Małopolskiego - 88150zł 

Wsparcie Stowarzyszenia 
Arkadia 5312,66zł 
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Chrzanowie, placówkami oświatowymi z powiatu 
chrzanowskiego, Środowiskowym Domem Samopomocy z 
Babic, Kołem Gospodyń Wiejskich z Nieporazu, lokalnymi 
przedsiębiorcami, Chrzanowską Telewizją Lokalną 
Opis powstałych trudności realizacyjnych 
Czas pandemii i zamknięcie instytucji kulturalnych oraz 
ograniczenie możliwości spotkań w większych grupach. 
Niepewność związana z działaniami rozłożonymi w czasie. 
Krótkie terminy zrealizowania wszystkich działań. 
Kierunek interwencji trafiony. Wymaga dalszych działań aby 
bariery zmniejszyć i wskazać miejsce dalszej aktywizacji osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
W celu przezwyciężenia trudności, część działań odbyła się z 
pomocą łączności internetowej. Drugie usprawnienie to 
działania w małych zespołach w celu nie generowania 
niebezpieczeństwa zakażeń covidowych. 

Wsparcie wolontariuszy, 
nauczycieli SOSW – 4000zł 

 

WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

Strony internetowe: 
www.powiat-chrzanowski.pl oraz www.visit.powiat-
chrzanowski.pl – dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami – deklaracje dostępności na stronach 
www.powiat-chrzanowksi.pl oraz www.visit,powiat-
chrzanowski.pl 
nowa strona  www.powiat-chrzanowski.pl – z uwzględnieniem 
WCAG. 
 
Zakończenie realizacji projektów w ramach Programu 
wyrównywania różnic między regionami PFRON: 
Zakup autobusu 17-osobowego dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na 
potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Chrzanowie”, realizator WTZ w Chrzanowie (2019/2020 rok) 
„Zakup mikrobusa 9 – osobowego dostosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 

- 

Zadania zrealizowane ze 
środków własnych powiatu, 
w zakresie programu 
wyrównywania różnic 
między regionami – 
dofinansowanie PFRON 

 

Festiwal DPS oraz mały 
grant – budżet powiatu 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.visit.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.visit.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowksi.pl/
http://www.visit,powiat-chrzanowski.pl/
http://www.visit,powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Libiążu” – realizator WTZ w Libiążu (2019 rok) 
„Zakup mikrobusa 9-osobowego dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na 
potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Trzebini” – realizator WTZ w Trzebini (2019 rok) 
Współorganizacja z PDPS w Płazie imprezy cyklicznej „Domek 
Artystów Wszelakich”- on line 
Udzielenie małego grantów dla organizacji pozarządowej  
działających na rzecz osób niepełnosprawnych tj. 
Stowarzyszenie NADZIEJA w Libiążu, projekt „Malutkim 
kroczkiem do zdrowia – zajęcia usprawniające dla osób z 
deficytami rozwojowymi” 

PCPR CHRZANÓW 

Opracowanie i wdrożenie do realizacji Powiatowego Programu 
Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 
2026, w którym zaplanowano szereg zadań zawierających się 
w dwóch celach operacyjnych: rozwój zaplecza 
instytucjonalnego dla rozwiazywania problemów osób 
niepełnosprawnych na terenie Powiatu, tworzenie 
skutecznego systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Realizacja programów osłonowych 
w związku z epidemią. 

- 

Środki własne 
Powiatu/budżet 
PCPR/środki PFRON 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Program Wspieraj Seniora w znaczny sposób przyczynił się on 
do zabezpieczenia indywidualnych potrzeb najstarszych 
mieszkańców gminy, podczas utrzymującego się stanu 
epidemii Covid -19. Program pozwolił Seniorom na bezpieczne 
pozostanie w domu z równoczesnym zabezpieczeniem ich 
podstawowych potrzeb takich jak: realizacja zakupów 
spożywczych oraz środków higienicznych i ochrony osobistej, 
realizacja recept i dostarczenie leków, realizacja działań 
pomocowych, uiszczanie opłat mieszkaniowych, pomoc w 
przedświątecznych przygotowaniach.  Na podstawie rozmów z 
seniorami można także wnioskować, iż program w pewien 

Pracownicy socjalni realizując 
program Wspieraj Seniora w roku 
2020 spotkali się z dużą aprobatą 
ze strony mieszkańców, jedyną 
barierę można upatrywać w 
nieufności ze strony starszych 
osób, co jednakże udało się w 
większości przypadków 
zniwelować. Ciepłe i empatyczne 
podejście pracowników, 
ukierunkowane na potrzeby osób 

Gmina Chrzanów z budżetu 
państwa na realizacje 
programu Wspieraj Seniora 
otrzymała środki w 
wysokości 148 629 zł. 
Całkowity koszt realizacji 
w/w programu na dzień 
31.12.2020 r. w Gminie 
Chrzanów wyniósł 108 
874,15 zł. (wysokość 
środków z dotacji – 86 
150,80 zł. wysokość 
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sposób wpłynął na poczucie bezpieczeństwa osób starszych, 
którzy przekonali się, że nie zostali pozostawieni sami sobie i 
mogą liczyć na wsparcie ze strony gminy. 
W ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” pracownicy 
OPS podejmowali następujące działania: 

 Informowanie w środowisku o programie i docieranie do 
osób, które w ramach programu mogłyby skorzystać ze 
wsparcia, 

 robienie zakupów spożywczych i dostarczanie do miejsca 
zamieszkania Seniora (pomoc w razie konieczności przy 
rozpakowywaniu i układaniu produktów), 

 realizacja recept i dostarczanie leków do miejsca 
zamieszkania Seniora (odbiór kodu od lekarza pierwszego 
kontaktu, realizacja kodu w aptece), 

 zakupów środków higienicznych i ochrony osobistej z 
dostarczeniem do Seniora, 

 wymiana sprzętu medycznego (gleukometru) i pomoc w 
zakupie szczepionek przeciwko grypie, 

 realizacja drobnych usług opiekuńczych i pomocowych 
takich jak: wyniesienie śmieci, wyprowadzenie psa, 
uporządkowanie pomieszczeń, 

 uiszczanie opłat mieszkaniowych, 

 pomoc w przedświątecznych przygotowaniach (zrobienie 
większych zakupów, zakup choinki). 

W związku z tym, iż program Wspieraj Seniora w Gminie 
Chrzanów w roku 2020 był realizowany przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina nie poniosła „innych 
wydatków” takich jak: artykuły biurowe, środki ochrony 
osobistej, ubezpieczenie, promocja programu, koszty dojazdu 
itp. na realizację w/w programu. 
Pracownicy dysponowali niezbędnym wyposażeniem z 
własnego miejsca pracy zarówno w kwestii materiałów 
biurowych, jak i zabezpieczenia w środki ochrony osobistej. 

starszych pozwoliło przełamać 
naturalne obawy. 

środków z wkładu 
własnego – 22 723,35 zł). 
W związku z 
niewykorzystaniem w 
całości dotacji dokonano 
zwrotu środków w 
wysokości 62 478,20 zł w 
dniu 31.12.2020 roku. 
Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Chrzanowie realizując 
program Wspieraj Seniora 
objęli wsparciem 115 osób. 
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Warto w tym miejscu także zaznaczyć, iż pracownicy socjalni 
realizując program wykorzystali swoją znajomość środowisk 
lokalnych oraz sieć kontaktów społecznych z takimi 
jednostkami jak; sołtysi, rejonowe przychodnie zdrowia, 
lokalne parafie. 
W związku z pojawieniem się sytuacji epidemiologicznej w 
Polsce wywołanej wirusem COVID – 19 w gminie Chrzanów 
utworzone zostało Chrzanowskie Centrum Wolontariatu jako 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza osób 
starszych, wymagających pomocy. 
Działalność wolontariatu opiera się przede wszystkim na akcji 
„Pomoc Dla Seniora” która  skierowana jest dla osób powyżej 
60 roku życia, samotnych i nie samodzielnych.  Głównym 
zadaniem w ramach akcji jest pomoc w czynnościach dnia 
codziennego tj. robienia zakupów, opłacania bieżących 
rachunków, realizacji recept, ustalania terminów do lekarzy. 
dostarczanie maseczek oraz wszelkich innych spraw 
wynikających z bieżących drobnych potrzeb osoby. Kolejnym 
działaniem wolontariatu było włączenie się pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie wraz z 
wolontariuszami oraz pracownikami Jednostek Samorządu 
Terytorialnego do szycia maseczek , które na bieżąco 
dostarczane były mieszkańcom Chrzanowa. W ramach 
wolontariatu utworzono pogotowie telefoniczne, prowadzone 
przez  wolontariuszy pracujących na co dzień w chrzanowskim 
MAM – ie, mające na celu wsparcie osób starszych i 
podtrzymanie ich na duchu w tak trudnym dla wszystkich 
czasie. Pierwsze porozumienie wolontarystyczne zostało 
zawarte w dniu 25.03.2020 r.. Chrzanowskie Centrum 
Wolontariatu w 2020r objęło pomocą 24 rodziny oraz liczyło 
15 wolontariuszy. Liczba ta stopniowo może wzrastać z uwagi 
na zainteresowanie osób, chcących nieść pomoc 
potrzebującym i zainteresowanie rodzin potrzebujących 
wsparcia. 
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GMINA TRZEBINIA 

Fundacja Brata Alberta prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, 
w którym realizuje rehabilitację społeczną i zawodową osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia oraz 
Świetlicę Terapeutyczną gdzie odbywają się zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z różną 
niepełnosprawnością, legitymujących się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w wieku 
od 6 r.ż. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji im. Brata 
Alberta w Trzebini w 2020 roku otrzymał dotację na zadanie 
pn. „Akademia umiejętności”. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
"Muminki" prowadzi Świetlicę Środowiskową dla osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie te instytucje realizują działania 
w zakresie Integracyjnej polityki społecznej. 
Gmina Trzebinia w roku 2021 planuje zlecić realizację zadań  
skierowanych do osób niepełnosprawnych. 
Prowadzenie wspólnie ze stowarzyszeniem Malta Służba 
Medyczna wypożyczalni sprzętu medycznego dla mieszkańców 
Gminy Trzebinia. 
Ośrodek pomocy Społecznej w Trzebini  organizował 
świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych . 
Usługi podstawowe – 69 osób, usługi specjalistyczne – 6  osób, 
Usługi psychiatryczne – 2 osoby 

W 2020r. w związku z sytuacją 
epidemiczną działalność ww. 
placówek była w znacznym 
stopniu ograniczona. 
OPS: Usługi były realizowane 
pomimo stanu pandemii  w 
pełnym zakresie. 

Budżet Gminy Trzebinia – 
WTZ przy Fundacji Brata 
Alberta rozliczył dotację na 
zadanie pn. „Akademia 
umiejętności” w kwocie 
8555,83 zł. 

Zakup środków czystości do 
wypożyczalni sprzętu 
medycznego – 200,60 zł 

OPS: Kwota z budżetu OPS 
638 525,0zł 

Dotacja z budżetu państwa 
usługi psychiatryczne 21 
384,00zł 

 

GMINA ALWERNIA 

SP Regulice: 
Udział w Światowym Dniu Autyzmu, Poruszanie tematyki 
związanej z niepełnosprawnością w czasie zajęć. 
 

SP Poręba Żegoty: 
Z powodu zagrożenia zakażeniem 
Covid 19 – cykliczne imprezy z 
udziałem osób starszych nie 
odbyły się. 

- 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.12 
Rozwój zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu 
infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie). 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Utrzymanie zasobu mieszkań, pomieszczeń tymczasowych i 
mieszkań chronionych ma na celu przeciwdziałanie 
powstawania wykluczenia mieszkaniowego oraz zjawiska 
bezdomności, które w swoim następstwie generują zwiększone 
problemy społeczne. Pomocą w tym zakresie powinny zostać 
objęte osoby o niskich dochodach oraz znajdujące się w 
przejściowych problemach. 
Gmina Trzebinia podejmuje działania w celu utrzymania 
posiadanego zasobu mieszkaniowego na poziomie, który 
umożliwia tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej poprzez 
przeznaczanie lokali mieszkalnych dla osób, które spełniają 
kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
Trzebinia lub oczekują na najem socjalny lokalu na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego zgodnie z zadaniami 
wyznaczonymi Ustawą o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 
(tekst jednolity Dziennik Ustaw 2020 pozycja 611). 
Gmina Trzebinia w 2020 r. wyremontowała i oddała do 
zasiedlenia 10 lokali, w tym przeznaczyła jeden lokal na 
pomieszczenie tymczasowe. 
W 2020 r. jeden wyremontowany lokal został przeznaczony na 
mieszkanie chronione celem realizacji zadań wynikających z 
ustawy o pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Trzebini. 

Pozyskiwanie lokali 
mieszkalnych jest 
przeprowadzane w wyniku 
opuszczenia lokali będących w 
zasobie przez najemców, którzy 
zaspokoili potrzeby 
mieszkaniowe we własnym 
zakresie, poprzez odzyskiwanie 
lokali na podstawie 
prawomocnych wyroków 
nakazujących eksmisję z lokalu 
oraz z naturalnego „ruchu 
ludności”. Powyższa ilość jest 
niewystarczająca dla 
zapewnienia płynnego 
wykonywania orzekanych 
wyroków o eksmisję oraz czasu 
oczekiwania na najem lokalu z 
zasobu gminnego. Gmina 
Trzebinia stara się w sposób 
racjonalny gospodarować swoim 
zasobem poprzez zamiany lokali. 

Budżet gminy 2020 r. 
282.768,27 zł. 
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Od 2019 r. w Gminie Trzebinia funkcjonuje program 
„Mieszkanie za remont”. W 2020 r. zostało podpisanych 6 
umów  najmu po przeprowadzonym remoncie oraz 2 umowy o 
remont lokalu. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
W roku 2020 administrowano na terenie Gminy Chrzanów 916 
lokali w tym 250 socjalnych. W miarę pozyskiwania 
pustostanów lokale są na bieżąco remontowane i oddawane do 
użytku osobom potrzebującym. 

Trudności dotyczą głównie 
wyposażenia lokali w sanitariaty 
co utrudnia proces zasiedlania 
lokali przez nowych najemców. 
Pomimo zaistniałych trudności 
Gmina Chrzanów podejmuje 
próby odzyskania i modernizacji 
jak największej liczby lokali 
mieszkalnych, które w 
konsekwencji podjętych prac 
remontowych będą 
przeznaczone dla kolejnych 
najemców. 

Łączny koszt remontów 
lokali wraz z pustostanami:  
428 185,39 zł. 

GMINA ALWERNIA 

Poręba Żegoty: 
Organizacja Dnia Ziemi – akcja „Sprzątanie świata” – 
indywidualne działania uczniów ze względu na izolację. 
 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.2.13 
Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych 
wyzwań, np. związanych z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

Klub Seniora 
"WSPÓLNOTA" przy 
Stowarzyszeniu Rodzina 

spotkania dot. różnych form pomocy społecznej podczas 
wyjazdu do Rymanowa Zdrój- senioriada- współpraca z ZCDK w 
Polsce 

- - 



117 
 

Kolpinga w Porębie- 
Żegoty 

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNA W 
CHRZANOWIE 

Wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających: 
Wywiad udzielony przez pracownika Poradni dla „Przełomu” – 
„Dzień bez telefonu” – czytelnicy uzyskali informacje dotyczące 
zagrożeń związanych z uzależnieniami od telefonu. 
Dwukrotny udział pracowników Poradni w programie 
Chrzanowskiej Telewizji Kablowej – „Jak radzić sobie ze stresem 
wywołanym pandemią” – widzowie uzyskali informacje 
dotyczące skutków emocjonalnych i społecznych pandemii oraz 
sposobów radzenia sobie ze stresem. 
Udział pracownika Poradni w programie Chrzanowskiej 
Telewizji Kablowej – „Patostreamerzy” – widzowie uzyskali 
informacje dotyczącą zagrożeń wynikających z oglądania filmów 
zawierających sceny przemocy. 

- 
W ramach działalności 
statutowej 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Gmina Chrzanów na bieżąco czynnie wspiera akcje i 
rozpowszechnia różnego typu akcje informacyjno – 
uświadamiające dotyczące bezpieczeństwa w zakresie 
społecznym za pośrednictwem m.in. szkół gminnych, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Chrzanowie czy Centrum Usług 
Socjalnych w Chrzanowie. 
1. Zamieszczono informację na stronie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chrzanowie dotyczącą możliwości skorzystania 
z pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy, 
możliwości uzyskania świadczeń, wpierania rodziny i 
zapobiegania kryzysowym sytuacjom oraz wsparcia osób 
starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy osób 
trzecich. 

2. W ramach prowadzenia procedury NK i realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny nawiązano współpracę z 
Policją, CUS, POIK, PCPR, MZZK, placówkami oświatowymi i 
służą zdrowia 

- - 
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3. Informowanie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chrzanowie o możliwościach skorzystania z różnorodnych 
form pomocy, wsparcia, poradnictwa. 

GMINA TRZEBINIA 

Ogłoszony w 2020r. stan pandemii  związanej z 
koronawirusemSARS-Cov-2, spowodował konieczność 
podporządkowania zasad funkcjonowania wszelkich instytucji, 
jak i sposobu realizacji zadań obowiązującemu reżimowi 
sanitarnemu. Gmina i jej jednostki na bieżąco informują o 
zasadach funkcjonowania. Gmina wraz z partnerami realizuje 
akcje wspierające mieszkańców w czasie pandemii np.: 
#zSercemDoLudzi. 
Przekazano mieszkańcom maseczki ochronne i środki 
dezynfekcyjne. Gmina przekazywała także środki dezynfekcyjne 
i maseczki ochronne otrzymane z Agencji rezerw materiałowych 
lub od Wojewody.* 
Akcja #z Sercem do Ludzi miała na celu pomoc chorym, 
samotnym i starszym, m.in.: przeprowadzono działania 
informacyjne (wydruk ulotek, które dystrybuowano z szytymi 
na potrzeby akcji w TCK maseczkami ochronnymi). 
Koordynatorem akcji został Wolontariat Misyjny Salvator, 
natomiast partnerami: Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie 
Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, 
Komenda Hufca ZHP w Trzebini oraz Miejski Zarząd 
Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini. 
Aktywna polityka informacyjna na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych gminy i jednostek: 

 Koronawirus – informacje i zalecenia 

 #zSercemDoLudzi – akcja pomocy mieszkańcom 
 Bądź trzeźwy na drodze” 
OPS oraz Zespół Interdyscyplinarny prowadzi akcję 
informacyjną o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób 
doświadczonych przemocą domową (druk plakatów, ulotek, 
informacje na www) 

- 152 568,15 zł 
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GMINA ALWERNIA 

SP Poręba Żegoty: 
Udział dyrektora i nauczyciela w szkoleniu z zakresu 
przeciwdziałania przemocy wobec dziecka, organizowanym 
przez GKRPA w Alwerni. Podniesienie świadomości i 
umiejętności dostrzegania symptomów przemocy i 
umiejętności przeciwdziałania jej. 
SP Regulice: 
Test bezpieczeństwa dla uczniów klasy I – realizacja programu 
„Akademia bezpiecznego Puchatka”. Bezpieczeństwo podczas 
jazdy na rowerze oraz poruszania się pieszo. Podstawowe znaki 
drogowe. Zajęcia „Tajemnica, czyli nieznajomy z internetu”. 
Zapoznanie uczniów z zasadami BPH, zaleceniami i wytycznymi 
związanymi z COVID- 19. Utrwalenie znajomości telefonów 
alarmowych. Ustalenie, jakich informacji należy udzielić, 
dzwoniąc po pomoc na numery alarmowe. Niebezpieczne 
sytuacje. Kogo prosić o pomoc? Narkotyki, dopalacze, papierosy 
- mówię im STOP! 
Lekcje wychowawcze - Stres i jak sobie z nim radzić 

Lekcje wych nt. BHP, zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, 

przygotowanie do wycieczki rowerowej, egzamin na kartę 

rowerową. 

- 

SP Poręba Żegoty: 
Fundusze GKRPA w 
Alwerni. 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.1 
Współpraca samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ ZKO – 
STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

Współpraca w ramach spotkań Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku 

Z powodu pandemii nie odbyły 
się wszystkie posiedzenia PZZZK 
i PKiBP 

Nie dotyczy 
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KP PSP CHRZANÓW 

Remont budynku warsztatowo-technicznego KP PSP w 
Chrzanowie (remont elewacji, wymiana bram garażowych i 
drzwi wejściowych, montaż monitoringu wizyjnego). Nie wystąpiły trudności w 

realizacji zadania. 

Budżet Powiatu: 

50 000,00 zł 

Budżet PSP:  101 477,52 zł 

Ogółem:        151 477,52 zł 

 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1. Przekazanie środków finansowych  na ,,Fundusz Wsparcia 
Policji” z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla 
policjantów Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie za czas 
służby przekraczający normę czasową określoną w art. 33 ust. 2 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji . 
2. Dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum 
Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie. 
3. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chrzanowie na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego” 

- 

1. 89 950,00 złotych; 

2. 85 702,00 złotych; 

3. 15 000,00 złotych 

Ogółem: 190 652,00 
złotych. 

GMINA TRZEBINIA 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w okresie 
letnim na terenie gminy Trzebinia prowadzone były piesze 
patrole policyjne, w ramach godzin nadliczbowych policjantów 
Uchwała Nr XXII/220/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 
czerwca 2020r. w sprawie finansowania z budżetu gminy 
Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów z 
Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. 

 

 

- 

 

24 955,00 

GMINA ALWERNIA 

SP Poręba Żegoty: 
Edukacja z zakresu BRD. Wdrażanie do bezpiecznego 
korzystania z drogi poprzez liczne wycieczki rowerowe i 
promowanie odblasków. 
SP Regulice: 
Spotkania z policją „Bezpieczne ferie”. Stały kontakt pedagoga z 
przedstawicielami MOPS, Policji 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.2 
Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego 
na terenie Powiatu. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ ZKO – 
STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

Podłączenie  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
do światłowodowej sieci Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 

- 
Budżet Powiatu/ 
Wydz. ZKO: 12 546 zł 
Ogółem : 12 546 zł 

POLICJA CHRZANÓW 

Policja sukcesywnie udoskonala wewnętrzne systemy 
elektroniczne, które gromadzą dane dotyczące przestępczości, 
wykroczeń, interwencji oraz zdarzeń drogowych, które 
ułatwiają szybsze reakcje Policji na zdarzenia oraz większe 
szanse w zakresie wykrywalności sprawców tych zdarzeń. 

brak - 

KP PSP CHRZANÓW 
Modernizacja systemu łączności radiowej – I etap. 

Nie wystąpiły trudności w 
realizacji zadania. 

Budżet PSP : 60 000,00 zł 

Ogółem:        60 000,00 zł 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1. Przekazanie środków finansowych  na ,,Fundusz 

Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na rekompensatę 
pieniężną dla policjantów Komendy Powiatowej Policji 
w Chrzanowie za czas służby przekraczający normę 
czasową określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990r. o Policji . 

2.  Dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego 
Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie. 

3. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chrzanowie na „Dofinansowanie zakupu 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” 

- 

1. 89 950,00 złotych; 

2. 85 702,00 złotych; 

3. 15 000,00 złotych 

Ogółem: 190 652,00 
złotych. 

GMINA ALWERNIA Poręba Żegoty: - SP Poręba Żegoty: 
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Wykonano instalację – sieć szerokopasmową FTTH w 
technologii GPON oraz podłączono szkolną sieć do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – 
dostęp do infrastruktury światłowodowej. 

Fundusze Europejskie 
„Cyfrowa Polska” 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.3 
Monitoring wizyjny centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach 
szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

Wydział ZKO – Starostwo 
Powiatowe w 
Chrzanowie 

Stosowanie kamery i fotopułapki w porozumieniu z Policją, 
Nadleśnictwem, Strażą Pożarną. 
Monitoring składowiska odpadów przy ul. Słowackiego 57 w 
Trzebini. 

- 
Budżet Powiatu  8 856,00 zł 
Ogółem : 8 856,00  zł 
 

POLICJA CHRZANÓW 

Brak jest monitoringu w Alwerni i Babicach z możliwością 
podglądu przez Policję. W pozostałych miastach powiatu 
chrzanowskiego jest monitoring w newralgicznych punktach, 
który pozwala Policji na szybka reakcję w przypadku zaistnienia 
zdarzeń drogowych lub zdarzeń o charakterze kryminalnym. 
Brak tez jest monitoringu na osiedlach mieszkaniowych, który 
pozwoliłby na eliminowanie ekscesów o charakterze 
chuligańskim np. zakłócania spokoju, ciszy nocnej, spożywania 
alkoholu itp. Dzięki dobrej jakości monitoringu zainstalowanego 
na budynku Urzędu Skarbowego w Chrzanowie Policja na 
podstawie odczytanych z monitoringu tablic rejestracyjnych i 
marki pojazdów ustalił sprawców zdarzeń drogowych. 

Problemy dotyczą 
doinstalowania monitoringów o 
dobrej jakości nagrań. 

- 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1. 12 kamer w Pogorzycach ( stawy kaskadowe 6 szt + 6 

sztuk budynek OSP i Sołtysówka) 
2. 8 kamer w Luszowicach ( rejon placu zabaw przy ul. 

Dygasińskiego) 

Brak dostępnej infrastruktury 
energetycznej oraz 
teleinformatycznej. Wykonanie 
przyłączy. 

1. Fundusz sołecki  10 000 
zł + 12 000 zł Budżet 
Gminy Chrzanów 

2. Fundusz sołecki 10 000 
zł 
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GMINA TRZEBINIA 

Obecnie funkcjonujący system monitoringu obejmuje 76 
kamer. W okresie 2020 roku został zmodernizowany  z uwagi na 
zużycie sprzętu i  wnioski Rad Osiedlowych i Sołectw. 
Monitoring gminny ma na celu przeciwdziałanie aktom 
wandalizmu i prewencji w tym zakresie. 

Zadanie realizowane w ramach 
zgłaszanych potrzeb i 
posiadanych środków 
finansowych na jego rozwój. 

- 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.4 
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz 
działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji  i innych 
służb z placówkami oświatowymi). 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POLICJA CHRZANÓW 

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego 
monitoringu opis umieszczono w dziale II.3.3 . Działania Policji 
ukierunkowane są na edukacje dzieci i młodzieży uczących się w 
placówkach oświatowych na terenie powiatu w zakresie 
bezpieczeństwa na drogach jak tez bezpieczeństwa własnego. Z 
uwagi na okres pandemiczny  policjanci uczestniczyli w 
prelekcjach  w placówkach oświatowych w okresach ich 
otwarcia . 

Istotnym problemem są 
niedoświetlone przejścia dla 
pieszych w całym powiecie. W 
kwestii edukacji w ramach 
działań edukacyjnych z uwagi na 
epidemię COVID – 19 Policja 
miała znaczne trudności w 
dotarciu do uczniów rożnego 
szczebla szkół w powiecie 
chrzanowskim, jak też trudności 
w wymianie informacji 
pomiędzy Policją, a pedagogami 
i rodzicami poprzez 
uczestniczenie w zebraniach i 
wywiadówkach. 

- 

GMINA TRZEBINIA 

Kampania „Bądź trzeźwy na drodze” to projekt realizowany 
przez Gminę Trzebinia - Miejską Bibliotekę Publiczną, Urząd 
Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Administracyjne, 
Trzebińskie Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w 

W związku z wybuchem 
pandemii nie zostały 
zrealizowane wszystkie 

7 635,03 zł 
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Trzebini. Do kampanii przystąpili także Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie, Służba Więzienna – Zakład Karny w Trzebini, 
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Centrum Inicjatyw 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolska Wojewódzka 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Realizowany projekt 
miał na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod 
wpływem alkoholu, zwiększenie społecznej świadomości 
istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym, 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym 
alkoholu, propagowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
swoje i innych użytkowników ruchu drogowego oraz 
zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Trzebinia w 
kwestiach tematycznie związanych z trzeźwością na drodze. 
2/. Realizacja akcji profilaktycznych w ramach istniejących 
ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii. 

zaplanowane działania w 
ramach kampanii 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
W gminnych szkołach oraz żłobkach czy klubach dziecięcych  
prowadzone są na bieżąco akcje edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach.  Dzięki 
współpracy z Policją prowadzone są lekcje z ekspertem w w/w 
dziedzinie. Akcje promocyjne oraz tematyczne konkursy m.in.  
rysunkowe również doskonale wpływają na podnoszenie 
świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa na drodze. 

Trudności w rozpowszechnianiu 
wiedzy na temat 
bezpieczeństwa na drogach  
związane są jedynie z brakiem 
osobistego spotkania z 
prelegentem z uwagi na 
obowiązujące obostrzenia 
dotyczące pandemii 
koronawirusa Covid - 19, czy też 
przeprowadzenie w sposób 
tradycyjny akcji wśród 
młodzieży. W celu pokonania 
tych trudności wykorzystuje się 
możliwość zdalnej nauki. 

Brak kosztów. Akcje 
przeprowadzane są 
bezpłatnie. 

GMINA ALWERNIA 

SP Poręba Żegoty: 
„Odblaskowa szkoła” – całoroczna akcja edukacyjna z zakresu 
BRD. Promocja odblasków i bezpiecznego korzystania z drogi. 
Działania w terenie (wycieczki rowerowe i piesze) oraz na 
portalach społecznościowych i w mediach publicznych. 

- - 
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SP Regulice: 
Egzamin na kartę rowerową. Zaznajomienie uczniów z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po drogach (np. nauka 
przechodzenia przez pasy, zasady poruszania się po chodniku i 
drodze, znaki drogowe). 
 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.5 
Wspieranie służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

2020 – udzielono dotacji dla ochotniczych straży pożarnych: 
•OSP Psary – 50 000 zł na zakup i montaż pompy 
wysokociśnieniowej z wyposażeniem, 
•OSP Trzebinia – 9 998,67 zł na modernizację zabudowy 
samochodu pożarniczego lekkiego, 
•OSP Młoszowa 1 500 zł na zakup hełmów ochronnych dla 
strażaków ochotników 
Ponadto w ramach doposażenia jednostek OSP z gminy 
Trzebinia wykonano wymianę poszycia dachowego na remizie 
OSP Płoki oraz opracowano projekt remontu dachu na remizie 
OSP Siersza. 
Uchwała Nr XXIV/229/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 
lipca 2020r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzebinia na 
wykonanie modernizacji samochodów pożarniczych oraz zakup 
sprzętu i wyposażenia. 

- 

Budżet jednostki 
realizującej       (kwota :  
205 182,76 zł) 

Ogółem :                                          
(kwota :  205 182,76 zł) 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.6 
Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

Wydział ZKO – Starostwo 
Powiatowe w 
Chrzanowie 

Zamieszczanie poradników, sposobów postępowania, 
reagowania w sytuacjach kryzysowych na stronie PCZK. 
Zamieszczanie w/w informacji w sms-ach ostrzegawczych dla 
mieszkańców. 

- - 

POLICJA CHRZANÓW 

Policja wspólnie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego ściśle 
współpracowała  w zakresie szybkiego przekazywania 
informacji o zdarzeniach, efektem czego  był skrócony czas 
reakcji na zdarzenia.  Ważna była  współpraca z Wydziałem 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, która polegała na 
uzgadnianiu wspólnych kierunków w sytuacjach zagrożeń 
niestepujących na naszym terenie. 

- - 

KP PSP CHRZANÓW 

1. Prowadzenie programu edukacyjnego pod nazwą „Dom 
płomyka i Iskierki”. 

2. Cykliczne prowadzenie kampanii społecznej „STOP pożarom 
traw”. 

3. Cykliczne prowadzenie akcji edukacyjno -informacyjnej 
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !”. 

Promowanie organizowanych przez KG PSP konkursów 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży o tematyce szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa 

W roku 2020 ze względu na 
zagrożenie koronawirusem Sars-
Cov-2 nie przeprowadzono 
powiatowych zawodów OSP i 
MDP oraz eliminacji 
powiatowych OTWP. Pozostałe 
zadania cykliczne realizowano z 
uwzględnieniem panującej 
sytuacji epidemiologicznej. 

- 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Zamieszczenie na stronie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie 
poradników, informacji, komunikatów oraz sposobów 
postępowania i reagowania na wypadek wystąpienia 
prawdopodobnych. zagrożeń 
i sposobach postępowania w zakresie przygotowania się na 
ich wypadek. 

- - 
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ZST FABLOK 
Promocja właściwych postaw w odniesieniu do sytuacji 
zagrożeń kryzysowych odbywa się podczas szkoleń 
pracowników w zakresie p.poż. i BHP 

- - 

ZS LIBIĄŻ 
Realizacja w ramach zajęć z przedmiotów BHP oraz Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

- - 

SOSW CHRZANÓW 

Szkolenie dla rodziców na temat: „Odpowiedzialność rodziców 
w aspekcie eliminowania zachowań ryzykownych dzieci i 
młodzieży”. 

 Szkolenie dla uczniów na temat: „Konsekwencje prawne i 
społeczne zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w 
czasie pandemii”. 

 Zajęcia psychoedukacyjne i rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne prowadzone z uczniami Ośrodka 
uczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

 Poradnictwo dla rodziców, w celu podniesienia 
kompetencji wychowawczo-opiekuńczych rodziców w 
sytuacjach konfliktów rodzinnych, trudności 
wychowawczych, zachowań niepożądanych dzieci. 

 Dla uczniów i rodziców prowadzono indywidualne 
oddziaływania terapeutyczne w formie stacjonarnej i 
zdalnej. 

 Opracowanie materiałów informacyjnych, wskazówek i 
porad dla rodziców oraz uczniów na temat: sposobów 
rozwiązywania konfliktów, zachowania się w sytuacji  
konfliktowej, sposobów reagowania na przemoc, radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami, rozpoznawania 
zagrożenia uzależnieniami, reagowania w sytuacjach 
zagrożeń i kryzysowych. . 

- - 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

szkolenie dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy - - 

II LO CHRZANÓW 
Prowadzenie klas mundurowych, a w nich zajęć z przedmiotu 
edukacja ratowniczo obronna. 

- - 
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GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: Działania w 2020r podporządkowane zostały 
kształtowaniu i promocji postaw właściwych m.in.: w związku z 
ogłoszeniem pandemii COViD-19 tj. zachowania środków 
ostrożności i postępowania zgodnie z reżimem sanitarnym. 
Realizacja programów profilaktycznych; projekt „Bądź trzeźwy 
na drodze”, udział w programach edukacyjnych oraz 
prelekcjach tematycznych; edukacja w zakresie pomocy 
przedmedycznej; indywidualna i grupowa praca z uczniami, 
ćwiczenia z ewakuacji obiektu przy współpracy z PSP; pokazy 
udzielania pierwszej pomocy przez m.in: Medyczną Służbę 
Maltańską; spotkania z policją, których celem jest utrwalenie 
zasad bezpieczeństwa; współpraca z OPS, Policją i Kuratorem 
Sądowym, Sądem Rejonowym w Chrzanowie, PWZK w 
Chrzanowie, Wojskiem; organizacja trzyetapowej 
„Wojewódzkiej olimpiady o bezpieczeństwie przedszkolaków”; 

Realizacja akcji profilaktycznych 
w ramach istniejących 
ograniczeń związanych z 
ogłoszeniem pandemii. 

- 

GMINA ALWERNIA 

SP Kwaczała: 
Szkoła na bieżąco wykonuje wszystkie obowiązkowe przeglądy, 
a zalecenia z przeglądów realizuje w ramach posiadanych 
środków. Przy braku środków zawiadamia Organ Prowadzący o 
w/w zaleceniach. Na bieżąco wykonywane są próbne alarmy 
PPOŻ, przeprowadzane są kontrole infrastruktury szkolnej. 
SP Alwernia: 
Realizacja szkolnego programu wychowawczo – 
profilaktycznego. Program realizowany na lekcjach 
wychowawczych, zajęciach dodatkowych, warsztatach i 
spotkaniach, w ramach konkursów profilaktycznych, również 
we współpracy z GKRPA, Policją, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Chrzanowie. 
SP Poręba Żegoty: 
Szkolenia kadry, nowelizacja procedur szkolnych, warsztaty 
przeprowadzone przez przedstawicielkę Policji Powiatowej, 
dotyczące odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. 
Polepszenie warunków bezpieczeństwa w szkole. Podniesienie 
świadomości uczniów i rodziców. 

SP Alwernia: 
Nauczanie zdalne utrudniło 
realizację programu w formie 
spotkań i warsztatów dla 
uczniów, część realizowano 
metodą online. 
 

Alwernia: 
W ramach budżetu szkoły, 
w ramach budżetu GKRPA. 
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SP Regulice: 
Zapoznanie uczniów z zasadami BPH, zaleceniami i wytycznymi 
związanymi z COVID- 19 na godzinach wychowawczych, 
lekcjach techniki, zdobywanie kart rowerowych. Objaśnianie 
sensu regulaminów i zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność 
ich zastosowania, także w związku ze wzrostem 
zachorowalności na chorobę COVID-19 w Polsce i na świecie. 
Profilaktyka w zakresie stosowania różnego typu używek. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.7 
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy 
monitoringu i wczesnego ostrzegania. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej 
COViD-19 gmina zakupiła oraz przekazała mieszkańcom 
maseczki ochronne i środki dezynfekcyjne. Ponadto gmina 
przekazała środki dezynfekcyjne i maseczki ochronne 
otrzymane z Agencji rezerw materiałowych lub od Wojewody. 

- - 

GMINA CHRZANÓW 
UM CHRZANÓW 
Wykonano konserwację Radiowego Systemu Alarmowania w 
Gminie Chrzanów. 

- 
Budżet Gminy Chrzanów: 6 
765,00 złotych. 

PZD CHRZANÓW 

1. Remont obiektu mostowego z zamianą na przepust 
przy DP 1039K ul. Strażackiej w Luszowicach 

2. Remont obiektu mostowego ul. Chrzanowska w 
Trzebini 

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

- 

Ad. 1. 
Remont obiektu 
mostowego z zamianą na 
przepust przy DP 1039K ul. 
Strażackiej w Luszowicach 
Budżet Powiatu: 
143 000,00 
Budżet ogółem 
143 000,00 
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Ad. 2 
Remont obiektu 
mostowego ul. 
Chrzanowska w Trzebini 
Budżet Powiatu: 
23 842,60 
Ogółem: 
23 842,60 
Ad. 3 
Remont obiektu 
mostowego przy DP 1043K 
ul. Jana Pawła II w Trzebini 
Budżet Powiatu: 
103 883,22 
Ogółem: 
103 883,22 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  II.3.8 
Rozwój działalności oraz upowszechnianie w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Chrzanowie. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ ZKO – 
STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

Dalsza modernizacja strony internetowej PCZK. Dostosowanie 

strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności 

cyfrowej  WCAG 2.1. 

 

- 

Budżet Powiatu 
817,95  zł 
Budżet jednostki 
realizującej   817,95  zł 
Ogółem : 817,95  zł 
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Obszar strategiczny: 
OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO 

Cel strategiczny: 

SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ 

I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA 

ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.1.1. 
Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez  m.in.: akcje edukacyjne, zajęcia 
w szkołach, kampanie informacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ OŚR 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Finansowanie:  konkursów ekologicznych, działań Powiatowej 
Rady Bartniczej w zakresie edukacji ekologicznej, Społecznych 
Straży Rybackich z terenu powiatu chrzanowskiego,  wyjazdów 
podopiecznych POWDIR Chrzanów na tzw ”Zielona szkołę”, 
organizacja warsztatów ekologicznych, wspieranie dziecięcych 
kół turystycznych,  szkolenia z zakresu ochrony środowiska, 
inicjatywy  realizowane przez Wydz.OŚR we współpracy z  
organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, 
przedszkolami I szkołami. Realizacja projektu EKO-POWIAT, 
utworzenie i utrzymanie pasieki powiatowej,  zakup namiotu 
dla potrzeb koła PZW nr 10 Chrzanów Miasto, wydanie 
albumów oraz materiałów promocyjnych o  tematyce 
ekologicznej. Organizacja „Dnia Ziemi w I LO w Chrzanowie”, 
zakup wyposażenia do segregacji odpadów w ZSECH TRZEBINIA,  

Z uwagi na pandemie Covid-19 
cześć działań została 
ograniczona, w szczególności 
związanych z organizacją szkoleń 
oraz bezpośrednich spotkań z 
ludnością. 

128 335,06 zł 
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wykonanie tablic edukacyjnych na ścieżce rowerowej Borowiec 
– Lipowiec 

WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Wykonanie ekologicznych materiałów promujących powiat 
chrzanowski. Wydanie albumu Powiat Chrzanowski – Skarby 
Przyrody. Promocja miodu powiatowego z Powiatowej Pasieki 
przy ul. Grzybowskiego. 

- 

41 524,80 zł 

Środki z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
W gminnych szkołach, a także żłobkach czy klubach dziecięcych  
prowadzone są na bieżąco zajęcia edukacyjne, akcje, kampanie, 
wydarzenia o charakterze sportowo – kulturalnym i inne formy 
podnoszące świadomość dzieci i młodzieży w zakresie ochrony 
środowiska i kształtowania postaw proekologicznych. 
 
Realizowane przez MBP w Chrzanowie Kampania informacyjno-
edukacyjna EKO -Chrzanów 2020 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
I. Akcja ekologiczna "Niska emisja - czym dymi komin sąsiada" 
zrealizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie 
skierowana była do mieszkańców Gminy Chrzanów. Akcja miała 
na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie 
poważnego problemu ekologicznego, jakim jest niska emisja. 
Realizowane od 1.08.2020 r. do 30.11.2020 r. działania miały 
zachęcić mieszkańców do proekologicznych zachowań oraz 
pokazać korzyści dla zdrowia mieszkańców, płynące z eliminacji 
niskiej emisji dzięki zmianie sposobu ogrzewania domów. W 
ramach akcji zostały zaprojektowane, wydrukowane i 
rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy materiały 
edukacyjne w postaci książeczek edukacyjnych z ćwiczeniami 
dla dzieci, ulotek informacyjnych dla dorosłych dotyczących 
niskiej emisji z informacją jak i gdzie można uzyskać 
dofinasowanie do wymiany pieców, urządzeń fotowoltaicznych 
itp. Jednym z ważnych celów akcji było kształtowanie 
proekologicznych zachowań od podstaw. Jednym z działań 

Trudności w rozpowszechnianiu 
w/w wiedzy na temat ochrony 
środowiska i kształtowania 
postaw proekologicznych są 
związane np. z brakiem 
osobistego spotkania z 
prelegentem z uwagi na 
obowiązujące obostrzenia 
dotyczące pandemii 
koronawirusa Covid - 19, czy też 
przeprowadzenie w sposób 
tradycyjny akcji wśród 
młodzieży. W celu pokonania 
tych trudności wykorzystuje się 
m.in. możliwość zdalnej nauki, 
media społecznościowe itp. 

Budżet Gminy: 29 996,76 zł 
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prowadzonych podczas akcji było ogłoszenie trzech konkursów  
o tematyce proekologicznej dla uczniów szkól podstawowych i 
średnich. Młodzież wzięła udział w debacie "Czy warto być 
eko?" przeprowadzonej z wykorzystaniem platformy Microsoft 
Teams. Dla dorosłych mieszkańców Gminy  w oparciu o 
platformę MS Teams przygotowano wykład "Smog - 
współczesny cichy zabójca zielona energia przyszłością świata". 
Wykład dotyczył aspektów prawnych związanych z 
odnawialnymi źródłami energii. Oprócz bezpośredniej 
transmisji wykładu nagranie z wykładu zostało także 
udostępnione nagranie na kanale YouTube Miejskiej Biblioteki 
Publicznej   w Chrzanowie. Podsumowaniem akcji ekologicznej 
był wirtualny pokaz ekologiczny Doktora Wow pt. "Czym jest 
powietrze?", w którym wzięło udział 200 uczniów ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy Chrzanów. 
W dniach 16-22 września 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Chrzanowie zorganizowała plenerową akcję "Adopcja roślin", 
podczas której mieszkańcy miasta mogli poznać rośliny 
korzystnie wpływające i oczyszczające powietrze. Podczas akcji 
można było przynieść lub zabrać ze sobą do domu rośliny 
doniczkowe o takich właściwościach. W akcji wzięło udział 
bezpośrednio 30 osób. 
Uzyskane efekty : 
Łączna liczba bezpośrednich uczestników akcji "Niska emisja..." 
wyniosła ok. 300 osób. Ponadto zostały rozprowadzone ulotki 
do mieszkańców bloków dotyczące prawidłowej segregacji 
odpadów w liczbie 5000 sztuk oraz ulotki dotyczące niskiej 
emisji rozniesione do domów prywatnych w liczbie 5000 sztuk. 
Działania informacyjne i edukacyjne                           w ramach 
akcji ochrony powietrza zostały w 2020 r. udostępnione także w 
formie on-line na stronie www Biblioteki, były również 
promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Szacowana liczba odbiorców kapanii informacyjnej i działań 
edukacyjnych: 10 330 osób 
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II. Akcja edukacyjna w ramach Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 2020 i Europejskiego Dnia bez 
Samochodu, zrealizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Chrzanowie w dniach od 16 do 22 września 2020 r. W ramach 
akcji przeprowadzone zostały działania pod europejskim 
hasłem "Mobilność Czysta", Współdzielona i Inteligentna. 
Lokalne działania odbyły się    w ramach realizowanego od kilku 
lat przedsięwzięcia "Biblioteka na dwóch kółkach". Promowano 
ekologiczne formy mobilności, takie jak: rower, ruch pieszy oraz 
środki transportu zbiorowego.  W ramach kampanii 
zrealizowano: w formie streaming live "Debatę zrównoważoną                        
w formie streaming live pod nazwą Transport a 
mieszkalnictwo" z udziałem między innymi Burmistrza Miasta 
Chrzanowa, Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów oraz 
ekspertów od urbanistyki i architektury; przeprowadzono 
konkurs fotograficzny dla mieszkańców miasta, gminy i powiatu 
pt. Mój rower i Ja na szlaku", którego celem była promocja 
szlaków rowerowych, także w ramach pokonkursowej wystawy 
pod tym samym tytułem. W dniach od 16-22.09.2020 r. 
promowano literaturę o tematyce proekologicznej w ramach 
akcji czytelniczej "Biblioteka na dwóch kółkach". Działania 
informacyjne  i edukacyjne  w ramach akcji promującej 
transport zrównoważony zostały w 2020 r. udostępnione także 
w formie on-line na stronie www Biblioteki, były również 
promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Wskaźniki: 
W akcji edukacyjnej w ramach Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu bezpośrednio uczestniczyło 187 
osób. Liczbę odbiorców wirtualnych  wszystkich działań 
udostępnionych on-line oszacowano na 15 714 osób. 

GMINA TRZEBINIA 

W roku 2020 Gmina Trzebinia zakupiła od Teatru KULTURESKA z 
siedzibą w Trzemieśni, spektakl ekologiczny „Zielony 
Kopciuszek” poruszający temat segregacji odpadów i ochrony 
powietrza w formie on-line. Spektakl został udostępniony 

W związku z obowiązującym na 
obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii z 
powodu rozprzestrzeniania się 

- 
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szkołom i przedszkolom znajdującym się na terenie gminy 
Trzebinia. Ponadto w 2020 roku Gmina Trzebinia zakupiła 
nagrody, które zostały przekazane uczestnikom biorącym udział 
we współorganizowanych przez Wiejski Dom Kultury w Psarach 
i w Lgocie konkursach ekologicznych organizowanych w ramach 
corocznej akcji “Sprzątanie Świata”.  
Przygotowanie działań w ramach kampanii „Trzebinia po 
stronie natury” plan działań, opracowanie materiałów 
informacyjnych, np. plakatów, przekazanie ich do partnerów 
akcji, publikacja informacji w dedykowanej zakładce na stronie 
trzebinia.pl i FB. 

Współpraca z kołem Pszczelarzy w Trzebini (działania 
informacyjne, projekty etykiet „Miód z Trzebini”, wydruk 
malowanki dla dzieci o procesie powstawaniu miodu i 
kalendarza miejskiego o tej tematyce, zakup nasion kwiatów 
miododajnych i oznakowanie nalepką eko-akcji. Inne działania: 
projekt i zlecenie wykonania pojemników w kształcie serca 
(logotypu „Trzebinia w sercu”) na plastikowe nakrętki 
ustawionych przy ul. Marszalka Piłsudskiego i na os. 
Widokowym w Trzebini, 

choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2 („COVID-
19”), a także w związku z 
Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej, z którego 
wynikało, że na obszarze kraju 
ograniczone zostało 
funkcjonowanie publicznych i 
niepublicznych jednostek 
systemu oświaty m.in. szkół, 
Gmina Trzebinia nie zrealizowała 
corocznych programów 
edukacyjnych tj. prelekcja dla 
szkół dotycząca roli pszczoły w 
ochronie środowiska, Dzień 
Ziemi, Sprzątanie Świata. 

GMINA ALWERNIA 

SP Kwaczała: 
Szkoła na lekcjach, zajęciach świetlicowych oraz pozalekcyjnych 
prowadzi szeroko zakrojona akcję edukacyjna dotycząca 
ekologii i zachowań proekologicznych. W szkole segregowane 
są odpadki, zbierana jest makulatura, zakrętki zużyte bateria. 
Na korytarzach szkolnych prowadzi się kampanie informacyjne, 
uczniowie wykonują odpowiednie plakaty, zdjęcia dzikich 
wysypisk śmieci. Szkoła uczestniczy w akcjach Sprzątanie 
Świata. 
SP Alwernia: 
Segregacja śmieci w szkole. Systematycznie prowadzona 
zbiórka zużytych baterii, makulatury i plastikowych zakrętek. 
Konkursy i wycieczki o tematyce ekologicznej w szkole. 

SP Alwernia: 
Trudności w odbiorze 
makulatury – firma odbierająca 
zmniejszyła znacząco 
zapotrzebowanie na 
makulaturę. 
 
SP Poręba Żegoty: 
Izolacja – zdalne nauczanie. 
 

- 
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SP Poręba Żegoty: 
Szkoła promuje działania pro-ekologiczne. Przy szkole 
postawiono trzy ule, w których hodowane są pszczoły murarki. 
Zasadzono drzewa owocowe. W szkole funkcjonuje wolontariat 
– grupa „Anioły ze szkoły”, która wspiera schroniska dla 
zwierząt i inicjuje kampanie edukacyjne i akcje związane z 
ochroną środowiska. 
SP Regulice: 
Udział w akcji proekologicznej kleju Amos – zbiórka pustych 
tubek po kleju w zamian otrzymujemy nowe, pełnowartościowe 
produkty. Semestralne zajęcia krajoznawczo – ekologiczne oraz 
zajęcia rozwijające uzdolnienia biologiczne. 

ZSECH W TRZEBINI 

1) Organizacja Dnia Drzewa w Powiecie Chrzanowskim (pod 
patronatem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i 
Leśnictwa Urzędu Miasta Trzebinia oraz Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu i Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie. 
2) Organizacja Dnia Ziemi w Powiecie Chrzanowskim (pod 
patronatem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i 
Leśnictwa Urzędu Miasta Trzebinia oraz Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu i Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie. 
3) Segregowanie odpadów. 
4) Zbiórka plastykowych nakrętek oraz zużytych baterii. 

- - 

ZST FABLOK 

Ze względu na panująca pandemię, działania dotyczące Edukacji 
obywatelskiej były ograniczone do minimum. W szkole miało 
miejsce informowanie uczniów o sposobie zachowania się w 
rzeczywistości pandemicznej. Uczniowie posiedli wiedzę 
dotyczącą bezpiecznych zachowań, mają świadomość powagi 
sytuacji i wiedzą jakie zachowania są właściwe. 
Podczas  lekcji wychowawczych oraz biologii upowszechniano 
wiedzę z zakresu klimatu, ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju , zbiórki surowców wtórnych 

Z powodu zamknięcia szkoły i 
wprowadzenia nauki zdalnej, 
wiele zaplanowanych imprez i 
wycieczek ekologicznych, do 
Parków krajobrazowych oraz 
Narodowych spowodowany 
pandemią COVID 19 nie odbyło 
się. 

- 
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(makulatury).Kształtowano  wśród młodzieży nawyk 
segregowania odpadów , 
dbałość  o zdrowie swoje oraz najbliższych poprzez akcję “Stop 
Smogowi” . 
Uczniowie uczestniczyli on – line w Małopolskiej Nocy 
Naukowców 2020 :  Urządzenia wykorzystywane w energetyce 
odnawialnej i wodorowej. W  ramach krótkiego wykładu i 
prezentacji uczestnicy zapoznali się z ideą energetyki 
wodorowej  i odnawialnej. 
Podczas lekcji biologii uczniowie  przygotowywali hasła 
pozwalające uświadomić wszystkim jakie są zgubne skutki 
przebywania w hałasie. Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Środowiska uczniowie przygotowali prezentacje 
multimedialne mające na celu popularyzację walorów parków 
narodowych w Polsce oraz zachęcenie do rozszerzania wiedzy 
nt. form ochrony przyrody. 

SOSW CHRZANÓW 
Realizacja projektu ekologicznego „Moja Ziemia – mój dom” w 
Szkole Przysposabiającej do Pracy; przeprowadzone zostały 
zajęcia warsztatowe i konkursy o tematyce dbania o środowisko 

- 

 

1500 zł z Budżetu Powiatu 

 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

materiały szkoleniowe dla uczniów” Susza, wyzwanie dla 
ludzkości. Proste sposoby na oszczędzanie wody”, gazetki 
tematyczne. 

- - 

ZSTU TRZEBINIA Zbiórka plastikowych nakrętek Pandemia COVID-19 - 

II LO CHRZANÓW - 
Zaplanowany konkurs oraz inne 
akcje nie odbył się z powodu 
pandemii. 

- 

WWYDZIAŁ EKS 
STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

W  I LO odbywają się akcje  proekologiczne,  na terenie szkoły 
segregujemy śmieci. 
Zorganizowano Powiatowy Konkurs Ekologiczny. 
Znajdujący się na podwórku szkolnym Mini Ogród Botaniczny 
wzbogacany jest w nowe gatunki roślin, budkę lęgową dla 
nietoperzy, domek dla owadów i karmnik. 

- 

 
Budżet Powiatu: 
4800,00 zł Mini Ogród 
Botaniczny 
1200,00 zł nagrody na 
konkurs ekologiczny 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.1.2 
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WODOCIĄGI 
CHRZANOWSKIE 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Luszowicach ul. 
Przybyszewskiego – inwestycja w trakcie realizacji  
prowadzona przez Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. 
– wybudowano 150 m.b. sieci wodociągowej 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzanowie ul. 
Pogorska – przygotowanie dokumentacji projektowej 

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzanowie ul. 
Pogorska – przygotowanie dokumentacji projektowej 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pile Kościeleckiej 
ul. Wspólna – inwestycja zakończona  prowadzona 
przez Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. – 
wybudowano 155 m. b. sieci wodociągowej 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pile Kościeleckiej 
ul. Dębowa  – inwestycja zakończona – wybudowano 
107 m. b. sieci wodociągowej 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzebini  ul. 
Matejki  – inwestycja zakończona – wybudowano 62 
m. b. sieci wodociągowej 

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzebini  ul. 1000 
lecia  – inwestycja zakończona – wybudowano 170 m. 
b. sieci wodociągowej 

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzebini  ul. 
Strzelincza  – inwestycja zakończona – wybudowano 
171 m. b. sieci wodociągowej 

9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Trzebini, ul. 
Matejki– inwestycja zakończona – wybudowano 72 
m. b. sieci kanalizacyjnej 

- 

Ad.1) 50 964,70 zł netto – 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.2) 2150zł netto środki 
realizatora (Wodociągi 
Chrzanowskie) 
Ad.3) 15 387 zł netto środki 
realizatora (Wodociągi 
Chrzanowskie) 
 
Ad.4) 46 110,08 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.5) 82 157,09 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.6) 24 788,99 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.7) 51 915,92 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
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10. Rozbudowa sieci wodociągowej w Libiążu ul. Łokietka  
– przygotowanie dokumentacji projektowej przez 
Wodociągi Chrzanowskie – w trakcie realizacji 

11. Rozbudowa sieci wodociągowej w Libiążu ul. Leśna – 
przygotowanie dokumentacji projektowej przez 
Wodociągi Chrzanowskie – w trakcie realizacji 

12. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Libiążu ul. 
Chlebowa – w trakcie realizacji – wybudowano 87 
m.b. sieci kanalizacyjnej 
 

Ad.8) 52 631,34 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.9) 24 788,99 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.10) 527,00 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.11) 1 990,94 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 
 
Ad.12) 136 156,66 zł netto 
środki realizatora 
(Wodociągi Chrzanowskie) 

GMINA TRZEBINIA 

W obowiązujących oraz opracowywanych planach 
miejscowych zawarte są zasady utrzymania, przebudowy, 
remontu, rozbudowy i budowy sieci gazowej. W 2020r. 
wydana została opinia w sprawie zgodności z planami 
miejscowymi przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 6,3 MPa, od UZU przy ul. 
Staszica do dz. 635/1 przy ul. Wodzińskiej w Trzebini”. 
Wydawane są również decyzje celu publicznego na 
rozbudowę sieci gazowych. 
Gmina Trzebinia w 2020 r. na obszarach wiejskich nie 
budowała, ani nie rozbudowywała sieci kanalizacji 
deszczowej. 
Wodociągi Chrzanowskie nie prowadziły w 2020 r. rozbudowy 
sieci sanitarnej na obszarach wiejskich gminy Trzebinia, 

- 

Budżet jednostki 
realizującej (Wodociągi 
Chrzanowskie)   193 117,45    
(kwota w zł) 
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natomiast realizowano przebudowę 600 m sieci 
wodociągowej w Młoszowej ul. Krakowska (Wodociągi 
Chrzanowskie – dane na podstawnie 
https://wodociagi.chrzanowskie.pl/) 
Inne działania: Wymiana kanalizacji deszczowej przy Szkole 
Podstawowej w Psarach, Wykonanie przyłącza 
wodociągowego p.poż. dla budynku Szkoły Podstawowej i DK 
w Myślachowicach, 

GMINA ALWERNIA 

Corocznie prowadzony jest program dofinansowań do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Alwernia. W 2020 r. wykonano w ramach programu 26 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

- 

Środki własne budżetu 
Gminy Alwernia: 130 
000,00 zł 

 
 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.1.3 
Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej i gazociągowej 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

TAURON Dystrybucja S.A. 

Zadania Inwestycyjne Oddział Będzin w 2020r. zakwalifikowane do 
kierunku interwencji nr 
III.1.3. 
Liczba zadań imiennych sieciowych – 20 szt. 
Kwota zrealizowanych inwestycji – 19,1 mln 
Długości sieci wybudowanej/zmodernizowanej 
a) długość linii kablowych średniego napięcia – 17 km 
b) długość linii napowietrznych ŚN – 0 km, 
c) długość linii kablowych nN – 4,6 km, 
d) długość linii napowietrznych nN – 6,9 km, 
e) liczba nowych stacji - 10szt., 
f) wymian rozdzielnic ŚN – 16szt., 
g) liczba nowych złącz kablowych ZK-SN – 2szt., 
h) liczba zakupionych nowych transformatorów – 12szt. 

Przy realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz 
przyłączy występują 
trudności związane z: 
- uzyskaniem zgód 
właścicieli 
nieruchomości 
gruntowych, 
- nieuregulowanym 
stanem prawnym 
nieruchomości 
gruntowych, 
- brakiem planów 
zagospodarowania 

Finasowanie większości 
inwestycji zrealizowanych 
w 2020r. zostało wykonane 
w oparciu 
o środki własne. 
W 2020r. wśród 
wymienionych inwestycji 
zostały zrealizowane 3 
projekty z 
dofinansowaniem 
ze środków Unii 
Europejskiej, na które 
uzyskano dofinansowanie 
w wysokości 5 617282,41zł 
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Dodatkowo informujemy, że poza zadaniami imiennymi sieciowymi w 
2020r. na terenie 
Powiatu Chrzanowskiego na bieżąco jest realizowane przyłączanie 
Odbiorców. 
Firma TAURON Dystrybucja S.A. ma na celu umożliwienie przyłączenia 
do sieci wszystkim mieszkańcom Powiatu Chrzanowskiego o ile 
spełnione będą warunki techniczne oraz ekonomiczne. Dla 
przyłączenia do sieci konieczne jest złożenie wniosku o określenie 
warunków 
przyłączenia wraz z planem sytuacyjnym oraz tytułem prawnym do 
obiektu, a następnie zawarcie umowy o przyłączenie. 
W 2020r. na terenie Powiatu Chrzanowskiego wykonano 409szt. 
przyłączy dla zasilania nowych Odbiorców. 

przestrzennego na 
terenie całych Gmin co 
wiąże się 
występowaniem na 
każdą inwestycję z 
wnioskiem o wydanie 
decyzji lokalizacji celu 
publicznego, 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.1.4 
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym 
likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Opracowywanie dokumentów planistycznych pod kierunkiem zmiany 
przeznaczenia tych terenów poprzemysłowych, które utraciły swoje 
funkcje. W trakcie opracowania miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Górka w Trzebini 
(w 2020r. sporządzono Etap I opracowania). 

- - 

GMINA CHRZANÓW 
UM CHRZANÓW 
Likwidacja dzikich wysypisk na terenach gminnych. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.1.5 
Działania związane z promocją i wsparciem wykorzystywania na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ OŚR 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

1. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie 
2. dotacja dla gminy Babice na zadanie inwestycyjne dotyczące 
instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach klubów sportowych 
zlokalizowanych na terenie gminy 

Z uwagi na pandemie 
COVID-19 zadania nr 1 
zostało przeniesione do 
zakończenia w roku 
2021 

Zadanie 1: 131 917,50 zł 
zadanie 2: 42000 zł 
Razem 173917,50 zł 
 
Zadanie 2: Budżet Gminy 
Babice42000 zł 
215 917,50 zł 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia posiada zaktualizowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr VIII/89/VIII/2019 Rady Miasta 
Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. Podstawowym założeniem dla celu 
głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Trzebinia jest 
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W 
dniu 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego 
podjął Uchwałę nr 1882/18, na mocy której przyznano 
dofinansowanie w wysokości 60% poniesionych kosztów inwestycji dla 
projektu pn: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 
Brzesko, Alwernia, Babice Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Poddziałania 4.1.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt 
realizowany jest w oparciu o zawartą umowę partnerską 10 Gmin. 
Gmina Nowy Targ jest Liderem przedsięwzięcia. W listopadzie 2020 r. 
w wyniku zakończenia postępowania przetargowego zostały 
podpisane umowy z Wykonawcami na realizację zadania. Na terenie 
Gminy Trzebinia Projekt zakłada montaż instalacji OZE w łącznej 

- - 
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liczbie 172 szt., w tym: 26 szt. zestawów kolektorów słonecznych, 120 
szt. zestawów fotowoltaicznych, 23 szt. powietrznych pomp ciepła, 3 
szt. kotłów biomasowych. Planowany koszt Projektu po stronie Gminy 
Trzebinia stanowi kwotę brutto 2 262 743,91 zł. W ramach projektu w 
2020 r. zainstalowane zostały 2 kotły na biomasę. Z kolei ze środków 
budżetu Gminy w 2020 r. w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji zostały dofinansowane 4 pompy ciepła na kwotę 12 000 zł 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Udział w projekcie „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na 
terenie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 
Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w ramach 
Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach ZLA Chrzanów: ul. 
Sokoła 19 w Chrzanowie, ul. Korczaka 2 w Płazie, ul. Strażacka 8 w 
Luszowicach, ul. Wyzwolenia 65 w Balinie oraz   ul. Kalinowa 7 w 
Chrzanowie. 
Dofinansowanie do ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów 
słonecznych, w tym: 
- 45 umów – ogniwa fotowoltaiczne 
- 9 umów – pompa ciepła 
- 3 umowy – kolektory słoneczne 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/401/2018 Rady Miejskiej w 
Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. 

- 

Wartość projektu: 52 
678.506 zł, w tym dotacja z 
UE 28 855.759,18 
Wartość projektu dla gminy 
Chrzanów: 1 499 959,71 zł 
Montaż paneli 
fotowoltaicznych na 
budynkach ZLA: 392 235,53 
zł 
Dofinansowanie do ogniw 
fotowoltaicznych, pomp 
ciepła i kolektorów 
słonecznych: 266 030,51 zł 

GMINA ALWERNIA 

Realizacja projektu partnerskiego pn. „Montaż instalacji odnawialnych 
źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, 
Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 
oraz Trzebinia” współfinansowany ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 
2020. Montaż instalacji przewidziany jest na 2021 r. 
SP Regulice: 
Omawianie ww. tematyki w ramach zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów (zajęcia rozwijające zainteresowania 
ekologiczne). 

Przedłużający się proces 
wyboru wykonawcy w 
postępowaniu 
przetargowym 
spowodował wydłużenie 
terminu realizacji 
projektu. 
 

Środki unijne (RPO): 1 
426,35 zł 

Środki własne: 1 497,63 zł 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.1.6  

Zwalczanie niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ OŚR 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Termomodernizacja budynku PSP w Chrzanowie 
Wymiana opraw oświetleniowych w PCE w Chrzanowie 
 

- 
61 682,66 zł 
 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 
2020 r. ze środków budżetu udzielono 104 dotacje na kwotę 
463.818,08 zł, w tym dofinansowano: kotły gazowe: 98 szt, kotły 
elektryczne: 2 szt, pompy ciepła: 4 szt. 
 

 
463 818,08 zł 

 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Kampanie i działania informacyjne i edukacyjne prowadzone przez 
Bibliotekę opisane zostały w pkt. III.1.1 
Remont i modernizacja budynku szatni LKS Polonia Luszowice w 
ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy 
Chrzanów. 
154 umowy na wykonanie zmiany systemu ogrzewania użytkowanych 
obiektów, polegającej na likwidacji kotła opalanego węglem nie 
spełniającego wymagań ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 
2009/125/WE na: 
- piec węglowy – 111 umów 
- piec węglowy spełniający ww. wymagania – 34 umowy 
- piec elektryczny – 7 umów 
- piec na biomasę, spełniający ww. wymagania – 2 umowy 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/401/2018 Rady Miejskiej w 
Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. 

- 

Budżet Gminy Chrzanów: 
169 257,64 zł 

Zmiany systemu 
ogrzewania Budżet Gminy 
Chrzanów: 

- 100 368,00 zł 
(inwentaryzacja) 

- 681 326,22 zł (dotacje do 
wymiany pieców 
węglowych) 
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GMINA ALWERNIA 

Realizacja projektów „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)” 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz 
„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych (kotły na węgiel klasy 5)” współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020. W ramach projektu wymiany pieców na kotły 
gazowe i biomasę udało się zrealizować działania informacyjno – 
promocyjne w postaci serii video prezentacji. 
SP Regulice: 
Omawianie ww. tematyki w ramach zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów (zajęcia rozwijające zainteresowania 
ekologiczne). 

Problem w 2020 r. była 
pandemia koronawirusa 
i brak możliwości 
zorganizowania 
bezpośrednich spotkań 
z mieszkańcami w 
ramach działań 
promocyjnych. Seria 
video prezentacji mogła 
zostać zrealizowana po 
otrzymaniu zgody 
Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Środki unijne (RPO): 288 
637,36 zł (gaz/biomasa), 
184 866,00 zł (węgiel) 

Środki własne: 8 444,28 zł 

 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.1.7  
Działania związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwanie azbestu. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ OŚR 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Monitoring składowiska odpadów w Trzebini 

- 
1113,06 zł 

 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia organizuje akcję wywozu odpadów azbestowo - 
cementowych z posesji osób prywatnych, które wcześniej złożyły 
wniosek o ich wywóz. W 2020 r. wywieziono 309,64 ton odpadów 
zawierających azbest za kwotę 99.988,30zł. 

- 
99 988,30 zł 

 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek 
organizacyjnych Gminy 

- 
Budżet Gminy Chrzanów: 
59 079,11 zł 
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FMINA ALWERNIA 

Realizacja programu „Usuwania wyrobów azbestowych w Gminie 
Alwernia” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych: 
2018 r. - 138,210 

z 53 posesji 

2019 r. - 163,640 Mg z 69 posesji 

2020 r. – 151,357 MG z 63 posesji 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.2.1 
 Współpraca w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich 
promocji. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Prowadzenie kalendarza imprez i wydarzeń na stronie www.powiat-
chrzanowski.pl – CO? GDZIE? KIEDY?, w którym umieszczane są 
informacje o wydarzeniach, imprezach, wystawach, itp.  organizowane 
na terenie powiatu 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Coroczne spotkania pracowników zajmujących się promocją swoich 
gmin (Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Babice, Alwernia, Starostwo 
Powiatowe). Na spotkaniach omawiane są kierunki działań 
promocyjnych i priorytety na cały rok. 
Prowadzony jest kalendarz imprez i wydarzeń w postaci strony 
internetowej (Kulturalny Chrzanów). 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie koordynuje Kulturalny 
Chrzanów - merytoryczne i graficzne opracowanie kalendarza imprez 
kulturalnych oferowanych przez trzy instytucje kultury: Miejską 
Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
Muzeum w Chrzanowie. 

- - 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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GMINA TRZEBINIA 

W 2020r. został wydany kalendarz najważniejszych imprez w gminie, 

który dystrybuowany był wśród mieszkańców gminy. W roku 2020 w 

związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przepisy nie pozwalały na 

organizację większości imprez. TCK przygotowało zgodnie w 

obowiązującymi rygorami imprezę rowerową „Trzebinia stolicą 

rowerów”, ale niestety została ona tydzień przed terminem odwołana 

z powodu bardzo dużej liczby zakażeń Covid-19 w regionie. 

Wybrane przedsięwzięcia były konsultowane w zakresie możliwości 
wspólnej promocji na terenie Powiatu. Podejmowana była współpraca 
dot. opracowania mapy powiatu oraz zrealizowano audycję 
telewizyjną z cyklu „Wypad w plener”, emitowaną w TVP Kraków 
wspólnie z gminami Chrzanów i Babice, której celem była promocja 
atrakcyjnych miejsc na terenie 3 gmin w formie wyprawy rowerowej. 

W roku 2020 działania w 
związku z pandemią 
COVID-19 były 
odwołane lub mocno 
ograniczone. Wiele 
działań realizowano w 
formule on-line. 

- 

GMINA ALWERNIA 

SOK w Awerni: 
1. Udział ZPiT Krakowiaczek w XXX Międzynarodowym Festiwalu 
Tańca FEST 2020 w Iwano – Frankiwsku na Ukrainie. Zespół 
reprezentował Powiat Chrzanowski i Gminę Alwernia i zdobył 
zaszczytne II Miejsce. 
2. Wspólne działania z PMDK w Trzebini w ramach projektu „Gmina 

Alwernia w Hołdzie Bohaterom Wojny Polsko-Bolszewickiej. W 

ramach wspólnych działań odbyły się: 

- powiatowy konkurs plastyczny na plakat upamiętniający bitwę 

Warszawską - Cud nad Wisłą „Wojennym szlakiem przez historię...” 

zorganizowany wspólnie z Powiatowym Młodzieżowym Domem 

Kultury w Trzebini – partnerem projektu, 

- 13 października w Trzebini miało miejsce podsumowanie projektu 

podczas którego omówiono wszystkie działania projektowe, miały 

miejsce również występy dzieci i młodzieży w przygotowanym 

programie artystycznym. Do występów, dzieci przygotowywały się w 

swoich ośrodkach kultury oraz na warsztatach patriotycznych. Podczas 

podsumowania wręczono nagrody w konkursie plastycznym 

SOK w Awerni: 
 
1. Trudnością była 
niepewność dotycząca 
rozprzestrzeniania się 
pandemii koronawirusa. 
W chwili przebywania 
na Ukrainie sytuacja w 
Europie przybierała na 
sile. Kilka dni po 
powrocie z Ukrainy 
zamknięto granice. 
 
2. Działania odbywały 

się w reżimie 

sanitarnym 

 

SOK w Awerni: 
 

Ad. 1. 

Budżet Powiatu: 2500zł 

Budżet SOK: 2404zł 

Razem: 4904 zł 

 

Ad. 2. 

PMDK 1500zł wkład 

rzeczowy 

Budżet SOK z projektu 4000 

zł 

Razem: 5500 zł 

dofinansowano ze środków 

Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017- 

2022 w ramach Programu 
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„Wojennym szlakiem przez historię...” Imprezie towarzyszyła wystawa 

prac konkursowych dostępna w Powiatowym Młodzieżowym Domu 

Kultury w Trzebini. 

SP Regulice: 

Opracowanie i organizacja imprez sportowych szczebla szkolnego, 

gminnego i powiatowego realizowanych w ramach Kalendarza 

Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i 

Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego (zawieszone ze 

względu na pandemię COVID-19). 

Dotacyjnego „Koalicje dla 

Niepodległej” 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.2.2 Rozwój marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa 
małopolskiego (poszerzanie oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowana promocja). 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
Kontynuacja (do X. 2020r.) działalności w strukturach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Punktu Informacji Turystycznej - 
prowadzonego ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.2.3 Współpraca z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania 
oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

MUZEUM W CHRZANOWIE 
Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców poprzez zrealizowanie 
wykładu o tematyce archeologicznej. 

Z uwagi na pandemię 
koronawirusa 

- 
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Partnerzy MBP w Chrzanowie, Urząd Marszałkowski WM. 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra. 
Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, podnoszenie wiedzy o 
bogactwie historycznym i kulturowym regionu wśród mieszkańców 

konieczność 
zorganizowania wykładu 
on-line. 

MNPE  W WYGIEŁZOWIE 

 Współrealizacja 4 edycji Forum Regionalnego „Między 
Małopolską a Górnym Śląskiem” z Biblioteką Miejską w 
Chrzanowie. 

 Współpraca przy organizacji wystawy malarstwa ,,Zatrzymane 
w obrazie”. W ramach Międzyregionalnego Programu „Derby 
Artystyczne”. 

 -Przygotowanie IV Forum Regionalnego „Między Małopolską a 
Górnym Śląskiem”. 

 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
Organizacja  przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie 
IV-go Forum Regionalnego: Między Małopolską a Górnym 
Śląskiem – 23-24 października 2020 r. 
Wydarzenie zorganizowane we współpracy z: Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec (instytucja kultury województwa małopolskiego) 
oraz Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w 
Katowicach (instytucja kultury województwa śląskiego) 
Forum Regionalne w edycji 2020 r. było podsumowaniem 
przygotowanego przez Bibliotekę projektu Solidarni w 
Niepodległości. 
Celem forum było upamiętnienie dziedzictwa historycznego i 
kulturalnego poprzez udokumentowanie udziału mieszkańców 
regionu w przemianach ustrojowych. Tematyka forum 
obejmowała zagadnienia związane                                               z 
przemianami ustrojowymi 1980-90 na pograniczu Małopolski i 
Górnego Śląska. Głównym zamierzeniem organizatorów 

MUZEUM W 
CHRZANOWIE 
Z uwagi na pandemię 
koronawirusa 
konieczność 
zorganizowania wykładu 
on-line. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W 
CHRZANOWIE 
Budżet Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chrzanowie w 
kwocie 4 300 zł 
Ponadto Biblioteka 
sfinansowała 
przedsięwzięcie z 
pozyskanych zewnętrznych 
środków pozabudżetowych 
z Narodowego Centrum 
Kultury z Programu: Kultura 
Interwencje na realizację 
projektu Solidarni w 
Niepodległości  w kwocie 
12 000 zł 
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Forum było przybliżenie problematyki powstania Solidarności i 
pierwszego okresu jej działalności, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem tego 
ruchu wśród mieszkańców regionu i ich udziału w 
przemianach ogólnopolskich oraz powstaniem samorządu. 
Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią Forum 
zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Wszystkie 
wydarzenia zorganizowane w ramach Forum zostały 
udostępnione w formie transmisji “live” oraz nagrań na 
stronie biblioteki i w mediach społecznościowych: 
1. Wykłady i prezentacje 
2. Koncert Cracow Singers. 
3. Wernisaż wystawy 
4. Rozstrzygnięcie konkursu. 
Wskaźniki: 4361 wyświetleń wydarzeń  odbywających się w 
ramach Forum. 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców poprzez 
zrealizowanie wykładu o tematyce archeologicznej. 
Partnerzy: MBP w Chrzanowie, Urząd Marszałkowski WM. 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra. 
Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, podnoszenie wiedzy 
o bogactwie historycznym i kulturowym regionu wśród 
mieszkańców 

WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Powiat Chrzanowski  podjął współpracę z Biurem organizacyjnym 
Centrum Art.-Plus w Krakowie W ramach Międzyregionalnego 
Programu „Derby Artystyczne Śląsk&Małopolska” zorganizowane 2 
wystawy malarstwa: Ogólnopolska wystawa malarstwa „Dzieciaki II”, 
która realizowana jest w ramach akcji społecznej „Artyści malarze – 
dzieciom”. Podczas wystawy zaprezentowanych zostanie 35 obrazów 
12 artystów z Polski. Wystawa organizowana jest w Miejskiej 
Bibliotece publicznej w Chrzanowie w dniach: 31.08.-30.09.2020r. 

- - 
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Ogólnopolska wystawa malarstwa „Zatrzymane w obrazie”, która 
prezentowana jest w Muzeum Nadwiślański Park etnograficzny i 
Zamek Lipowiec w Wygiełzowie (w bud. zabytkowego spichlerza) w 
okresie: 19.08. -18.10.2020r 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.2.4 Działania na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji 
wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Funkcjonowanie Powiatowego Centrum informacji Turystycznej w 
Wygiełzowie. 

- 
środki własne powiatu 
51 332,00  zł 

GMINA CHRZANÓW 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
Kontynuacja (do X. 2020r.) działalności w strukturach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Punktu Informacji Turystycznej - 
prowadzonego ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia: Działalność punktu informacji turystycznej w ramach 
Małopolskiego System Informacji Turystycznej (w DK "Sokół" działanie 
punktu informacji turystycznej przez pierwsze 2 miesiące roku, 
następnie aktywność za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie). 
Współpraca ze Związkiem Gmin Jurajskich – stowarzyszeniem, którego 
głównym celem jest promocja walorów turystycznych gmin Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 

16 lipca upłynął termin 
utrzymania trwałości 
projektu pn. 
„Małopolski System 
Informacji Turystycznej” 
Ograniczenia związane z 
pandemią Covid-19. 

- 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.2.5 Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.:  
święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

Klub Seniora 
"WSPÓLNOTA" przy 
Stowarzyszeniu Rodzina 
Kolpinga w Porębie- 
Żegoty 

 

Udział przedstawicieli Klubu Seniora w dożynkach parafialnych, udział 
w spotkaniu w Galerii Drzewiej w PorebieŻegoty- rękodzielnictwo - 
współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga 

 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
XV Święto Miodu w Płazie – edycja on-line corocznej imprezy lokalnej, 
organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie we 
współpracy z Radą Sołecką  w Płazie z udziałem lokalnych 
stowarzyszeń      i organizacji. Edycja 2020 r. została przeniesiona w 
przestrzeń Internetu   z uwagi na ograniczenia spowodowane 
pandemią. Nagrano i udostępniono on-line filmy zawierające krótkie 
wykłady lokalnego pszczelarza p. Marka Chrząścika, promujące 
profilaktykę zdrowotną  z zastosowaniem pszczelich produktów 
Wskaźniki: Liczba zrealizowanych nagrań: 7 (2,8,9,16,23,30 
października oraz 6 listopada 2020 r.) Liczba bezpośrednich 
uczestników: 6 osób oraz  5763 wyświetlenia on-line 
 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Organizacja wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców 
regionu takich jak Noc Muzeum oraz Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl 
Chrzanów”. 
Partnerzy: Starostwo Powiatowe 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra 

MUZEUM W 
CHRZANOWIE 
Z uwagi na pandemię 
koronawirusa i 
ograniczenia związane z 
zamknięciem instytucji 
konieczność 
zorganizowania 
wydarzeń on-line. 

Budżet Gminy Chrzanów 
Budżet Powiatu 1000 zł 
(Noc Muzeum) 
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Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, podnoszenie wiedzy o 
bogactwie historycznym i kulturowym regionu wśród mieszkańców 

PZERiI ZARZĄD 
REJONOWY W 
CHRZANOWIE 

 wczasy wypoczynkowe (Łeba, Krynica, Rewel , Dziwnów) – 84 osób 

 wycieczki krajoznawcze – Ziemia Kielecka, Przemyśl, Sandomierz – 
184 osoby 

 Wyjazdy na baseny – 95 osób 

 Pikniki, pieczone – 352 osoby 

 Zabawy – 261 osób 

 Dzień Seniora – 35 osób 

 Dzień kobiet – 56 osób 

 Zakończenie lata – 30 osób 

 

Ograniczenie 
działalności 
Stowarzyszenia w 
związku z pandemią. 
Zamknięto część kół 
PZERiI na czas pandemii.  
Trudności lokalowe, 
ograniczone środki 
finansowe, brak 
chętnych do pracy 
społecznej. 

- 

MUZEUM W 
CHRZANOWIE 

Organizacja wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców 
regionu takich jak Noc Muzeum oraz Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl 
Chrzanów”. 
Partnerzy: Starostwo Powiatowe 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra 
Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, podnoszenie wiedzy o 
bogactwie historycznym i kulturowym regionu wśród mieszkańców 

Z uwagi na pandemię 
koronawirusa i 
ograniczenia związane z 
zamknięciem instytucji 
konieczność 
zorganizowania 
wydarzeń on-line. 

Budżet Powiatu 1000 zł 
(Noc Muzeum) 
Pozostałe koszty 
poniesiono ze środków 
bieżących Muzeum. 

 

MNPE W WYGIEŁZOWIE 

W przygotowaniu kolejny cykl spotkań zaplanowanych na 2021 -„Po 
krakowsku” - Przegląd Zespołów Obrzędowych”, Tradycyjny Odpust 
,,Pod czerwoną Jarzębiną”. ZADANIA PLANOWANE Utrzymanie 
kolejnych edycji wydarzeń kulturalnych w Nadwiślańskim Parku 
Etnograficznym w Wygiełzowie. 

 

- - 

UTW przy LCK w Libiążu 
Jesienne przetwory – konkurs dla słuchaczy UTW 
 
 

Bożonarodzeniowe 
tradycje na Ziemi 
Chrzanowskiej – wykład 
nie odbył się ze względu 
na pandemię 

Koszty konkursu: 100,00 zł 
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GMINA TRZEBINIA 

Przeprowadzenie akcji promocyjnej dot. produktów pszczelarskich z 
regionu Trzebini – opracowanie etykiet „Miód z Trzebini”, malowanek, 
kalendarzy, zakup nasion roślin miododajnych na potrzeby akcji 
„Trzebinia po stronie natury”. Realizacja audycji telewizyjnej z cyklu 
„Wypad w plener”, emitowanej w TVP Kraków wspólnie z gminami 
Chrzanów i Babice, której celem była promocja atrakcyjnych miejsc na 
terenie 3 gmin w formie wyprawy rowerowej. Promocja gminy 
podczas realizacji projektu przez TCK „Z filmem pod chmurką” z LGD 
"Partnerstwo na Jurze". Realizacja filmu promocyjnego i oprawy 
artystycznej do programu „Pierwsza Gwiazdka nad Trzebinią”.  
Puszcza Run i "Chechło Run" to imprezy biegowe organizowane w 
ramach kampanii promocyjnej "Trzebinia dla Rodziny". Imprezy 
propagują zdrowy styl życia, ale również promują atrakcyjne miejsca 
na terenie Gminy Trzebinia. Bieg "Chechło Run" zorganizowany został 
zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi, w dwóch kategoriach 
5 i 10 km. W imprezie udział wzięło 333 zawodników.  Puszcza Run w 
związku z sytuacją epidemiologiczną została odwołana. 
W roku 2020  działania w związku z pandemią COVID-19 były mocno 
ograniczone. Z reguły przybierały formę online. Zarówno Noc w 
Bibliotece, Tydzień Bibliotek, jak i Narodowe Czytanie były 
wydarzeniami przeprowadzonymi za pośrednictwem mediów 
społecznościowych Biblioteki. 

Brak możliwości 
prowadzenia 
działalności i 
ograniczenia związane z 
pandemią Covid-19 

- 

GMINA ALWERNIA 

SOK w Alwerni: 
1. Nowością stały się wydarzenia pod nazwą „U STUDNI” w 

zabytkowym rynku w Alwerni, większe zainteresowanie 
wystawami, które były dostępne na świeżym powietrzu. 

2. Coraz bardziej rozpoznawalne na terenie gminy, powiatu a 
także poza jego granicami stają się corocze Koncerty Kolęd i 
Pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży odbywające się w 
miesiącu styczniu w gminie Alwernia. W roku 2020 zostały 
wydane płyty DVD z tych wydarzeń. 

SP Regulice: 

Święto patrona szkoły, Obchody Dnia Niepodległości, Święto Flagi. 

SOK w Alwerni: 
Ad.1. niepewność 
związana z zagrożeniem 
rozpowszechniania się 
COVID19, reżim 
sanitarny 

SOK w Alwerni: 

- koszty po stronie SOK w 
Alwerni związane z 
organizacją poszczególnych 
wydarzeń 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.2.6 Działania na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o 
małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

MUZEUM W CHRZANOWIE 

Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych wykładów 
skierowanych do społeczności lokalnej w rocznice wydarzeń 
historycznych oraz święta państwowe takie jak rocznica likwidacji 
getta, 15 sierpnia, 1 września, 17 września czy 11 listopada. 
Partnerzy: Gmina Chrzanów. 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra 
Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, promowanie wiedzy o 
lokalnych wydarzeniach historycznych wśród mieszkańców 

Z uwagi na pandemię 
koronawirusa 
konieczność 
zorganizowania części 
wydarzeń on-line. 

Zrealizowano ze środków 
bieżących Muzeum. 

 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Miejsce Aktywności Mieszkańców (centrum społecznościowe), które 
powstało w 2019 roku 
i jest realizowane w ramach projektu pn.: „Miejsce Aktywnych 
Mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. 
 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W CHRZANOWIE 
Realizowane przedsięwzięcia przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w 2020 roku 
Orszak Trzech króli 
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „ Herody 2020” 
Spektakle Teatralne i Kabarety 
Qlturalny Warzywniak 
Dzień Otwarty w MOSiR – prezentacja sekcji artystycznych i oferty 
kulturalnej MOSiR 

Pandemia, która 
powodowała zmiany w 
realizacji – bieżące 
monitorowanie, 
organizowanie działań 
online 
MUZEUM W 
CHRZANOWIE 
Z uwagi na pandemię 
koronawirusa 
konieczność 
zorganizowania części 
wydarzeń on-line. 
 
MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY SPORTU I 

MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY SPORTU I 
REKREACJI W 
CHRZANOWIE 

Ogółem: 153.354,49zł 

Przychody własne: 
5.595,83zł 

Dotacje podmiotowe: 
79.716,26zł 

 

Budżet Gminy Chrzanów 

Unia Europejska z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
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Animacje na wakacje –zajęcia, spektakle i warsztaty dla dzieci 
prowadzone podczas wakacji. 
Letnia Scena Kulturalna – cykl koncertów plenerowych na pasażu przy 
MOSiR 
Bosa Nóżka Dziecięce Spotkania Folklorystyczne- Online 
Pigmalion  Fantastyki - konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne. 
Koncert Sylwestrowy- Online 
Warsztaty Nówka Sztuka- Online 
Galeria na Styku – wystawy 
Koncerty w Klubie Stara Kotłownia 
Morygal 
 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych wykładów 
skierowanych do społeczności lokalnej w rocznice wydarzeń 
historycznych oraz święta państwowe takie jak rocznica likwidacji 
getta, 15 sierpnia, 1 września, 17 września czy 11 listopada. 
Partnerzy: Gmina Chrzanów. 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra 
Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, promowanie wiedzy o 
lokalnych wydarzeniach historycznych wśród mieszkańców 

REKREACJI W 
CHRZANOWIE 
W związku z sytuacją 
pandemiczną w kraju 
zostały odwołane 
spektakle i koncerty. 
Ograniczona liczba 
uczestników podczas 
zajęć wakacyjnych. 
W celu przezwyciężenia 
trudności:  Zajęcia 
festiwale, warsztaty, 
spektakle   na miejscu 
zostały, odwołane, ale w 
alternatywie 
przenieśliśmy  je do 
sieci. 

PZERiI ZARZĄD REJONOWY 
W CHRZANOWIE 

 wczasy wypoczynkowe (Łeba, Krynica, Rewel , Dziwnów) – 84 
osób 

 wycieczki krajoznawcze – Ziemia Kielecka, Przemyśl, 
Sandomierz – 184 osoby 

 Wyjazdy na baseny – 95 osób 

 Pikniki, pieczone – 352 osoby 

 Zabawy – 261 osób 

 Dzień Seniora – 35 osób 

 Dzień kobiet – 56 osób 

 Zakończenie lata – 30 osób 

Ograniczenie 
działalności 
Stowarzyszenia w 
związku z pandemią. 
Zamknięto część kół 
PZERiI na czas pandemii.  
Trudności lokalowe, 
ograniczone środki 
finansowe, brak 
chętnych d pracy 
społecznej. 

- 
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MNPE W WYGIEŁZOWIE 
Partnerstwo w realizacji przedsięwzięć kulturalnych z GOKIS-em 
Babice – warsztaty tematyczne dla dzieci. 

 

- 

 

- 

MOKSiR CHRZANÓW 

Realizowane przedsięwzięcia przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w 2020 roku 
Orszak Trzech króli 
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „ Herody 2020” 
Spektakle Teatralne i Kabarety 
Qlturalny Warzywniak 
Dzień Otwarty w MOSiR – prezentacja sekcji artystycznych i oferty 
kulturalnej MOSiR 
Animacje na wakacje –zajęcia, spektakle i warsztaty dla dzieci 
prowadzone podczas wakacji. 
Letnia Scena Kulturalna – cykl koncertów plenerowych na pasażu przy 
MOSiR 
Bosa Nóżka Dziecięce Spotkania Folklorystyczne- Online 
Pigmalion  Fantastyki - konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne. 
Koncert Sylwestrowy- Online 
Warsztaty Nówka Sztuka- Online 
Galeria na Styku – wystawy 
Koncerty w Klubie Stara Kotłownia 
Morygal 

W związku z sytuacją 
pandemiczną w kraju 
zostały odwołane 
spektakle i koncerty. 
Ograniczona liczba 
uczestników podczas 
zajęć wakacyjnych. 
W celu przezwyciężenia 
trudności:  Zajęcia 
festiwale, warsztaty, 
spektakle   na miejscu 
zostały, odwołane, ale w 
alternatywie 
przenieśliśmy  je do 
sieci. 

Ogółem: 153.354,49zł 
Przychody własne: 
5.595,83zł 
Dotacje podmiotowe: 
79.716,26zł 

GMINA TRZEBINIA 

Współpraca różnych podmiotów w zakresie współorganizacji i 
promocji organizowanych wydarzeń na terenie gminy i powiatu. 

 
Zadanie powiązane z III.2.5 

Brak możliwości 
prowadzenia 
działalności i 
ograniczenia związane z 
pandemią Covid-19 

- 

GMINA ALWERNIA 

MGBP w Alwerni: 
 
Projekt Magia kolorów w książce i życiu realizowany w ramach 
programu Partnerstwo dla książki MKiDN. W ramach projektu 
zorganizowaliśmy wiele interesujących spotkań z autorami książek dla 
dzieci i dorosłych promując czytelnictwo, promowaliśmy aktywne i 

MGBP w Alwerni: 
Trudności w organizacji 
działań wynikały z 
pandemii. Wszystkie 
przedsięwzięcia 

MGBP w Alwerni: 

MKiDN - 23 800 zł, Gmina 
Alwernia - 6 000 zł 

SOK w Alwerni: 
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twórcze spędzanie wolnego czasu poprzez ( spotkania, warsztaty, 
konkurs i inne) Wspólnie z seniorami propagowaliśmy kulturę fizyczną 
organizując Nordicwalking szlakiem Jana Pawła II w Gminie Alwernia 
połączony min. z degustacją kremówek powstanie materiałów 
dokumentacyjnych wykonanych w trakcie realizacji projektu ( 
prezentowanych na stronach internetowych biblioteki i stowarzyszeń 
oraz w prasie lokalnej) - ukazało się wiele interesujących artykułów 
propagujących nasze działania. O naszych działaniach informowaliśmy 
na tronach www i facebooku. Podsumowując wszystkie cele i rezultaty 
zostały osiągnięte. Ponadto należy dodać, że mimo pandemii 
zaproponowaliśmy bogaty wachlarz różnych propozycji, które cieszyły 
się ogromną popularnością. Głównie seniorzy byli spragnieni spotkań, 
niestety przez reżim sanitarny i obostrzenia często musieliśmy 
ograniczać ilość osób. Realizacja tego projektu nie była łatwa, ale jako 
instytucja mamy poczucie I satysfakcję, że mimo ogromnych obaw 
stanęliśmy na wysokości zadania. W naszych przedsięwzięciach wzięło 
udział ponad 3 tys. osób. 
 
SOK w Alwerni: 

1. w roku 2020 imprezy, które mogły się odbywać miały charakter 
kameralny i były to głównie koncerty w klasztorze w Alwerni. 

2. Coraz bardziej rozpoznawalne na terenie gminy, powiatu a także 

poza jego granicami stają się corocze Koncerty Kolęd i Pastorałek w 

wykonaniu dzieci i młodzieży odbywające się w miesiącu styczniu. W 

roku 2020 koncert po raz pierwszy odbył się również w Regulicach. 

3. Cykl wydarzeń patriotycznych z projektu „ALWERNIA W HOŁDZIE 

BOHATEROM WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ” 

4. Program „Zakazane piosenki” przygotowany na warsztatach z ZPiT 

Krakowiaczek miał zostać zaprezentowany w terminie 11 – 25 

listopada 2020 r. w salach widowiskowych MOKSIR w Chrzanowie i 

były organizowane w 

reżimie sanitarnym, co 

wiązało się z wieloma 

trudnościami. 

Musieliśmy ograniczać 

liczbę uczestników, a 

tym którzy brali udział 

zapewnić 

bezpieczeństwo. 

 
SOK w Alwerni: 

Ad. 1 i 3 niepewność 
związana z zagrożeniem 
rozpowszechniania się 
COVID19 

 

Ad. 4 – z uwagi na 
lockdodwn 
spowodowany COVID19 
program nie został 
zaprezentowany 

Ad. 1 i 2 - Koszty SOK w 
Alwerni związane z 
organizacją poszczególnych 
wydarzeń 
Ad.3. dofinansowanie ze 
środków Programu 
Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla 
Niepodległej” na realizację 
projektu GMINA ALWERNIA 
- W HOŁDZIE BOHATEROM 
WOJNY POLSKO- 
BOLSZEWICKIEJ. Wartość 
projektu to 27 361,64zł, 
kwota dofinansowania: 23 
500,00 zł, wkład własny 
ośrodka kultury to 3 861,64 
zł. 
Ad 4 – Nie odbyły się 

koncerty w MOKSIR w 

Chrzanowie i TCK w 

Trzebini 

w ramach małego grantu z 
Powiatu Chrzanowskiego 
na zadanie: ,,Zakazane 
Piosenki’’ – widowisko 
muzyczno-taneczne jako 
wyraz patriotyzmu i lekcja 
edukacyjna dla 
mieszkańców Powiatu 
Chrzanowskiego. 
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TCK w Trzebini po uzgodnieniu terminu z dyrektorami Ośrodków 

Kultury. 

SP Regulice: 
W związku z epidemią COVID-19 wydarzenia sportowe zostały 
odwołane. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.1 Rozwój i modernizacja wielosezonowych szlaków turystycznych i ścieżek rekreacyjnych, w tym działania związane z:  
modernizacją nawierzchni,  ujednoliceniem systemu oznakowania, inwestycjami w obiekty małej architektury, instalacją wypożyczalni rowerów. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS 
POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

KLUB SENIORA 
"WSPÓLNOTA" PRZY 
STOWARZYSZENIU 
RODZINA KOLPINGA W 
PORĘBIE- ŻEGOTY 

Udział przedstawicieli Klubu Seniora na zebraniu wiejskim i 
zaproponowanie przeznaczenie środków na projekt placu zabaw dla 
dzieci. Gmina Alwernia złożyła wniosek do LGD w 2020r, realizacja w I 
kwartale 2021 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Dokonano  naprawy infrastruktury na szlakach (wymiana słupków  
i drogowskazów). Dokonano przeglądu oraz badanie wytrzymałości 
wspinaczkowych punktów asekuracyjnych w Trzebini (skałka w 
ośrodku rekreacyjnym Balaton). 

W związku z 
epidemią SARS-
CoV-2 nie były 
organizowane 
wydarzenia, np. 
rajdy, marsze. 

Budżet gminy – 5455,80 zł 

 

PZD CHRZANÓW 

1.Remont ścieżki rowerowej Borowiec – Lipowiec (odcinek Borowiec – 
Maniska) 
2.Adaptacja dotychczasowego ciągu pieszego do parametrów ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego w Trzebini – na odcinku ok. 170 mb 

- Ad. 1 Remont ścieżki rowerowej 
Borowiec – Lipowiec (odcinek 
Borowiec – Maniska) 

NFOŚiGW (z opłat i kar)  49 
938,00 

Ogółem49 938,00 

Ad. 2  Adaptacja 
dotychczasowego ciągu pieszego 
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do parametrów ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Słowackiego w Trzebini 
(DP 1029K) – na odcinku ok. 170 
mb Całość zadania wraz z 
remontem chodnika: 

Budżet powiatu: 77 059,71 

Budżet Gminy Trzebinia: 77 
059,70, 

Ogółem: 154 119,41 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.2 Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe 
powiatu chrzanowskiego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Przez teren Trzebini przebiegają liczne szlaki turystyczne– łącznie 116 
km atrakcyjnych tras o walorach nie tylko krajobrazowych, ale również 
przyrodniczych i poznawczych. Ich rozwój oraz modernizacja 
powiązana jest z III.3.1. 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
W ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 
projekt pn. Chrzanowska Dolina Trzech Stawów. To prawdziwy zielony 
raj dla miłośników spacerów i rowerowych przejażdżek. Miejsce 
sprzyja obserwacji roślin, zwierząt i ptactwa w ich naturalnym 
środowisku oraz zapoznanie się z walorami przyrodniczymi i 
krajobrazowymi tychże obszarów. 

- - 

GMINA ALWERNIA 
Planowano poszerzenie szlaku historyczno-patriotycznego 
„Bohaterowie Niepodległej związani z Alwernią” w ramach projektu 
złożonego do Programu Niepodległa. 

Brak realizacji projektu z 
uwagi na brak 
dofinansowania. 

- 

 



161 
 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ IOS 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

1. Remont dwóch sal gimnastycznych ul. Wyszyńskiego 19 w 
Chrzanowie, użytkowanych przez II LO oraz SP nr 10 w 
Chrzanowie 

2. 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 z 
wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącik 
malucha oraz kawiarnia. Realizacja zadania: 2019 - 2021 

- 

 

Ad.1 
Ogółem: 378 995,76 zł, w 
tym: 
Powiat: 189 497,88 zł oraz 
Gmina Chrzanów: 
189 497,88 zł 
 
Ad.2 
Ogółem: 1 638 460,60zł, w 
tym: 
Powiat: 620 373,29 zł oraz 
Gmina Trzebinia: 
1 018 087,31 zł 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANOW 
Remont i modernizacja budynku szatni LKS Polonia Luszowice w 
ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Modernizacja 
i Remont Gminnego Boiska w Pogorzycach” w ramach 
Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego 

- 

Budżet Gminy Chrzanów: 
268 257,64 zł. 

WYDZIAŁ IOS ORAZ 
WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

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. 

- 

Całkowita wartość zadania: 
553 015,95 zł 
W tym: dofinansowanie z 
UMWM: 152 320 zł oraz 
środki Powiatu:  400 695,95 

GMINA TRZEBINIA 

1. Wykonanie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w 
Trzebini. 

2. Przedszkole Samorządowe nr 2 - zagospodarowanie terenu (plac 
zabaw). 

- 
 
Ogółem :                                           
1 413 406,29 zł 
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3. Wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym kompleksie sportowo 
- rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini. 

4. Budowa Sali Gimnastycznej w Bolęcinie – WPF. Zadanie rozpoczęte 
w 2020r., planowane zakończenie: 2023r. 

5. Odnowienie zadaszenia wiaty na Błoniach Karniowickich - FS 
Karniowice. 

6. .„Błonia Karniowickie –zagospodarowanie terenu na cele 
kulturalno-sportowe” 

7. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w  Myślachowicach 
-zadanie III 

8. „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki –wrotowisko” – 
zadanie rozpoczęte w 2020r., planowane zakończenie: 2021 r. 

9. Projekt zagospodarowania terenu gminnego ul. Głównej wraz z 
rozbiórka dawnej stodoły w Płokach – Fundusz Sołecki Płoki 

10. Doposażenie boiska sportowego (zakup systemu nawadniającego) 
FS Bolęcin. 

11. Odnowienie altany – FS Bolęcin. 
12. Zagospodarowanie terenu przy ul. Słonecznej na cele rekreacyjno-

sportowe dla społeczności lokalnej. 

GMINA ALWERNIA 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu o budynek Sali 
Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, sanitarnym i salami 
lekcyjnymi. Realizacja Gmina Alwernia 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.4 Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka 
Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne akwenów Balaton i Chechło 
raportowano w latach ubiegłych. 
Dodatkowe informacje: III.3.3 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.5 Rozwój oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, 
kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

Klub Seniora 
"WSPÓLNOTA" przy 
Stowarzyszeniu Rodzina 
Kolpinga w Porębie- 
Żegoty 

Korzystanie z siłowni napowietrznych zlokalizowanych wokół Budynku 
Wiejskiego w Porębie Żegoty 

- - 

PCKU CHRZANÓW 
PCKU udostępniało pomieszczenia (aula, pracownia komputerowa, 
sale lekcyjne) do prowadzenia zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W okresie ograniczeń 
związanych z epidemią 
COVID-19 zajęcia UTW 
prowadzone były 
zdalnie. 

- 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W CHRZANOWIE 
W zakresie rozwoju oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zorganizował 
Akademie Seniora z sekcjami: 
Joga, Zajęcia Taneczne, Relaks w Ruchu, Teatr , 
Chór Żaby 
 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
W 2020 r. z powodu pandemii od 12 marca zawieszona została 
realizacja większości warsztatów i zajęć cyklicznych, skierowanych do 
seniorów i organizowanych w formie stacjonarnej. 
Do 11 marca 2020 r. prowadzone  były w Miejskiej Bibliotece 
publicznej w Chrzanowie następujące zajęcia dla seniorów: 
Konwersatorium z języka angielskiego - bezpłatne warsztaty języka 
angielskiego przeznaczone są dla osób dorosłych/seniorów z terenu 
powiatu chrzanowskiego, pragnących poznać język angielski.  Nie jest 

MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY SPORTU I 
REKREACJI W 
CHRZANOWIE 
W związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiczną w 
kraju zajęcia odbywały 
się tylko do 11.03. 2020 
roku i zostały 
zawieszone do 
odwołania 

- 
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wymagana wcześniejsza znajomość języka, zaczynamy naukę od zera. 
Konwersacje dla uczestników na trzech poziomach” podstawowy, 
średniozaawansowany i zaawansowany. Prowadzący: Paul Ferguson 
lub Matthew Carson. 
Koło brydża sportowego Szlemstars – spotkania sekcji brydża 
sportowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
Warsztaty komputerowe dla seniorów ‘Nie bój mychy” - zajęcia z 
podstaw obsługi komputera oraz dla średniozaawansowanych na 
komputerach stacjonarnych, laptopach oraz tabletach. Organizowane 
bezpłatnie dla osób 50+ z terenu powiatu chrzanowskiego. Cele 
kształcenia: zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się 
sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem; gromadzenie, 
selekcjonowanie, interpretowanie i wykorzystywanie różnorodnych 
rodzajów informacji w celu pogłębiania wiedzy i wspomagania 
własnego rozwoju; przygotowanie do wykorzystywania technologii 
informacyjnej w życiu codziennym. 
Wskaźniki: 
Konwersatorium z języka angielskiego: 4 spotkania; 50 uczestników. 
Koło brydża sportowego Szlemstars: 18 spotkań; 216 uczestników. 
Warsztaty komputerowe dla seniorów ‘Nie bój mychy”: 38 spotkań; 
430 uczestników. 

UTW przy LCK w Libiążu 

 

Zajęcia i wykłady, wyjazd rekreacyjno – sportowy. VII i VIII semestr 
przerwany przez 
pandemię 

Poniesione wydatki: 
6593,70 zł, 
wyjazd: 1000,00 zł 

Stowarzyszenie "Bądźmy 
Razem"- Chrzanów 

Zorganizowanie imprez integracyjnych , wyjazdów, spotkań w celu 
wypełnienia wolnego czasu dla osób w wieku 60+ 

Pozostały okres 2020r. – 
ograniczenia w związku 
z pandemią COVID-
SARS2 

- 

MOKSiR Chrzanów 

W zakresie rozwoju oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zorganizował 
Akademie Seniora z sekcjami: 
Joga, Zajęcia Taneczne, Relaks w Ruchu, Teatr , 
Chór Żaby 

W związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiczną w 
kraju zajęcia odbywały 
się tylko do 11.03. 2020 
roku i zostały 

Dotacja podmiotowa 
organizatora   22.445,44 zł 
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zawieszone do 
odwołania 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

-realizacja projektów integracyjnych (teatr) uczniów ILO ze 

słuchaczami UTW w Chrzanowie 

-organizacja Nocy w Liceum – wykłady i warsztaty dla mieszkańców 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Realizacja zadania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla 
osób w wieku 60+ mająca na celu zapobieganie wykluczeniu osób 
starszych oraz poprawę stylu życia i zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. 
Kontynuacja w 2020r. działania "Aktywny senior" 

- - 

GMINA ALWERNIA 

Złożone projekty do MKiDN (w trakcie oceny): 
1. Infrastruktura Domów Kultury, 

2. Kultura Dostępna 
- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.6 Rozwój oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i 
edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PMOS CHRZANÓW 

Działalność statutowa PMOS Chrzanów. 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
oraz społeczności lokalnej: 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy organizuje corocznie 
cykl imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 
społeczności lokalnej do najważniejszych należą: 

 XV -  Turniej Piłki Ręcznej Chłopców CABAN – CUP 

 XXI - Mistrzostwa Chrzanowa w Mikstach Siatkarskich 
Juniorów 

 XXXVII - Mistrzostwa Chrzanowa w Mikstach Siatkarskich 
OPEN 

 Grand Prix Chrzanowa w Siatkówce plażowej kobiet 

- - 
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 XI - Mistrzostwa Chrzanowa w Plażowych Mikstach 
Siatkarskich 

 Finał Mistrzostw Małopolski w Siatkówce Plażowej Kadetek 

 „Chrzanów Cup” Turniej w  Piłce Ręcznej Plażowej Chłopców 

 Turniej z Gwiazdą w Piłce Ręcznej Chłopców 

 XXI  Turniej Andrzejkowy Otwarte Mistrzostwa Małopolski w 
Akrobatyce Sportowej 

 V Chrzanowski Charytatywny Cross  Świętego Mikołaja 

 VIII Mikołajkowy Turniej Mini- piłki ręcznej chłopców 

 XXVI Mikołajkowy Turniej Mini-siatkówki dziewcząt 
Wypoczynek dzieci i młodzieży: 

 Obóz sportowo – wypoczynkowy w Helu 

 Zima z PMOS-em 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 
21 zadania pn.: „Rozwój sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2020 
r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzież w zakresie gry w piłkę 
nożną, 
- brano udział w zawodach oraz turniejach. 
2. Realizacja przez Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Luszowice 
zadania pn.: „Rozwój sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2020 r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzież w zakresie gry w piłkę 
nożną, 
- brano udział w rozgrywkach i zawodach. 
3. Realizacja przez Miejski Klub Sportowy Fablok w Chrzanowie 
zadania pn.: „Chrzanowska Akademia Piłkarska Fablok w 2020 r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę 
nożną, 
- organizowano rozgrywki oraz turnieje , 

Pandemia, która 
powodowała zmiany w 
realizacji – bieżące 
monitorowanie i jeżeli 
zachodziła konieczność, 
aneksowanie umów. 
MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY SPORTU I 
REKREACJI W 
CHRZANOWIE 
Utrudnienia związane z 
sytuacją epidemiczną w 
kraju , ograniczenie 
liczby widzów podczas 
spektakli plenerowych, 
odwołanie koncertów i 
spektakli. 
Zajęcia sekcji 
artystycznych 
prowadzone Online przy 

Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie 30 
300,00 zł. Środki własne: 56 
700,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 87 
000,00 zł. 
2. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
35 900,00 zł. Środki własne: 
5 400,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 41 
300,00 zł. 
3. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
130 000,00 zł. Środki 
własne: 89 000,00 zł. 
Całkowity koszt realizacji 
zadania: 219 000,00 zł. 
4. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
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- brano udział w rozgrywkach oraz turniejach sportowych. 
4. Realizacja przez Miejskie Towarzystwo Sportowe w Chrzanowie 
zadania pn.: „Rozwój i propagowanie piłki ręcznej na terenie Gminy 
Chrzanów w 2020 r.” 
W ramach zadania: 
- przeprowadono szkolenie w zakresie gry w piłkę ręczną, 
- brano udział w rozgrywkach, 
- organizowano turnieje. 
5. Realizacja przez Klub Sportowy „Tempo” Płaza zadania pn.: „Rozwój 
sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2020 r.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, 
- brano udział w rozgrywkach i zawodach. 
6. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy Pogorzanka Pogorzyce 
zadania pn.: „Rozwój kobiecej piłki nożnej.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie w zakresie gry w piłkę nożną w czterech 
kategoriach wiekowych, 
- organizowano i brano udział w zawodach, turniejach piłkarskich. 
7. Realizacja przez Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów  zadania pn.: 
„Rozwój biegów na orientację na terenie Gminy Chrzanów w 2020 
roku.”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie w zakresie biegów na orientację, 
- brano udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci 
i młodzieży. 
8. Realizacja przez Uczniowski Miejsko-Gminny Szkolny Związek 
Sportowy w Chrzanowie zadania pn.: „Współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy Chrzanów”. 
W ramach zadania: 
- organizowano zajęcia rekreacyjne i zawody sportowe dla dzieci i 
młodzieży z zakresu piłki nożnej, siatkowej, ręcznej oraz piłki 
koszykowej, 

użyciu platform 
edukacyjnych 
MUZEUM W 
CHRZANOWIE 
Z uwagi na pandemię 
koronawirusa 
konieczność 
zorganizowania części 
wydarzeń on-line oraz 
poza siedzibą Muzeum. 

166 000,00 zł. Środki 
własne: 34 000,00 zł. 
Całkowity koszt realizacji 
zadania: 200 000,00 zł. 
5. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
31 300,00 zł. Środki własne: 
2 230,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 33 
530,00 zł. 
6. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
43 000,00 zł. Środki własne: 
5 300,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 48 
300,00 zł. 
7. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
28 000,00 zł. Środki własne: 
1 500,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 29 
500,00 zł. 
8. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
14 000,00 zł. Środki własne: 
1 800,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 15 
800,00 zł. 
9. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
55 000,00 zł. Środki własne: 
11 300,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania: 66 
300,00 zł. 
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- brano udział w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci i Młodzieży (piłka nożna, ręczna, siatkowa, 
koszykowa, pływanie, szachy, biegi przełajowe, tenis stołowy, 
badminton, narciarstwo alpejskie). 
9. Realizacja przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy 
Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie 
zadania pn.: „W siatkówkę i ręczną gramy, sukcesy dla Chrzanowa 
osiągamy”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce 
siatkowej dziewcząt, piłce ręcznej dziewcząt oraz piłce ręcznej 
chłopców, 
- dzieci i młodzież brała udział w rozgrywkach sportowych w w/w 
dyscyplinach sportowych, 
- dla dzieci i młodzieży organizowano imprezy sportowo-rekreacyjne. 
10. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Chrzanowie zadania pn.: „Zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańcom Gminy Chrzanów w kierunku uprawiania dyscyplin 
sportowych szachy i pływanie”. 
W ramach zadania: 
- przeprowadzono szkolenie dzieci i młodzieży w szachach oraz w 
pływaniu, 
- organizowano zawody rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej w szachach i w pływaniu, 
- organizowano na terenie Gminy Chrzanów ogólnodostępne zawody 
szachowe. 
11. Realizacja przez Miejskie Towarzystwo Tenisowe Chrzanów 
zadania pn.: „Organizacja Chrzanowskiej Ligi Tenisowej dla Dzieci i 
Młodzieży 2020” 
W ramach zadania: 
- zorganizowano rozgrywki dla dzieci i młodzieży. 
12. Realizacja przez Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów zadania pn.: 
„Ferie zimowe 2020 w Chrzanowie „Na sportowo”. 
W ramach zadania: 

10. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
38 000,00 zł. Środki własne: 
41 115,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania: 79 
115,00 zł. 
11. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
3 000,00 zł. 
12. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
2 100,00 zł. Środki własne: 
1 720,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 3 820,00 
zł. 
13. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
2 700,00 zł. Środki własne: 
1 200,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 3 900,00 
zł. 
14.  Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
4 500,00 zł. Środki własne: 
5 470,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 9 970,00 
zł. 
15. Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
3 700,00 zł. Środki własne: 
3 850,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 7 550,00 
zł. 
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- zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. 
13. Realizacja przez Stowarzyszenie Cześć zadania pn.: “Kreatywne 
ferie”. 
W ramach zadania zrealizowano cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z 
Gminy Chrzanów: zajęcia jogi, zajęcia rozwijające zdolności manualne  
oraz spotkania 
z podróżnikiem. 
14. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 
Podstawowej nr 8 
w Chrzanowie zadania pn.: “Zimowy Festiwal Szachowy 2020”. 
W ramach zadania zorganizowano turnieje szachowe oraz zajęcia 
rekreacyjno-sportowe w szachach oraz w pływaniu. 
15. Realizacja przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
Hufiec Chrzanów zadania pn.: “Nieobozowa Akcja Zimowa „Zima w 
Mieście 2020”. 
 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W CHRZANOWIE 
W zakresie podejmowania działań w związku z rozwojem czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, MOSiR przygotował bogatą ofertę zajęć i 
sekcji artystycznych. 
Sekcje Artystyczne działające przy MOKSIR 
ilość  sekcji  18 
TANIEC 
Studio baletowe 
Grupa tańca nowoczesnego KAPRYS 
Grupa tańca Bollywood SHAKTI 
Grupa azjatyckiego tańca z wachlarzami 
Zajęcia taneczno-rytmiczne REMISOLKI 
Grupa Tańca musicalowego 
PLASTYKA 
Akademia Sztuk Pięknych 
Klub Kreatywnych Kobiet 
Guzik z Pętelką 
TEATR 

MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY SPORTU I 
REKREACJI W 
CHRZANOWIE 
Ogółem: 145.112,03zł  w 
tym: 
Przychody własne : 
31.445,00zł 
Dotacja podmiotowa 
113.667,03zł 
 



170 
 

Grupa teatralna Duża Scena 
FOTOGRAFIA 
MUZYKA 
Big Band 
Grupa Wokalna Impresja 
Studio piosenki Bell Canto 
Grupa wokalna Pod Tytułem 
MODELARSTWO 
Kulturalne Ferie w Mieście- warsztaty, animacje, zajęcia sportowe, 
seanse filmowe prowadzone podczas ferii zimowych 
Animacje na Wakacje –cykl warsztatów, spektakli koncertów dla dzieci 
prowadzonych podczas wakacji. 
 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Oferta edukacyjna w postaci warsztatów na ferie i wakacje. 
Partnerzy: MOKSiR 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Ocena partnerów bardzo dobra 
Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, promowanie wiedzy o 
bogactwie historycznym i kulturowym regionu 
 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
W 2020 r. z powodu pandemii od 12 marca zawieszona została 
realizacja większości warsztatów i zajęć cyklicznych, skierowanych dla 
młodzieży                                            i organizowanych w formie 
stacjonarnej. Wybrane projekty realizowane były                 w formie 
on-line 
DKF "Kino za regałem" - Spotkania miłośników sztuki filmowej oraz 
tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. 
Chcemy, aby DKF stał się szkołą patrzenia na film, sprzyjającą 
wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki oraz szkołą 
kształcenia i rozwijania postaw. Każde spotkanie DKF rozpocznie się 
wprowadzeniem w tematykę spotkania, przybliżymy postać reżysera, 
aktora, kompozytora, gatunek filmowy czy wartościowe zjawiska                          
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i treści filmowe. Kolejnym elementem spotkania będzie projekcja 
dłuższego fragmentu, która pomoże zbudować własny pogląd oraz 
zainicjuje dyskusję podsumowująca spotkanie. Czas realizacji: styczeń 
– marzec 2020 r. 
Małopolska Noc Naukowców – on-line – cykl wydarzeń promujących                                     
i popularyzujących naukę. Działania w ramach Małopolskiej Nocy 
Naukowców przybliżają młodzieży zawód naukowca oraz zachęcają do 
wyboru kariery naukowej. Małopolska Noc Naukowców jest częścią 
ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej. Główną ideą 
imprezy jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski. 
Począwszy od pierwszej edycji, Koordynatorem Małopolskiej Nocy 
Naukowców (MNN) jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Dzięki ścisłej i efektywnej współpracy z partnerami z 
regionu – uczelniami, instytutami i firmami badawczymi, szkołami 
średnimi i innymi instytucjami naukowymi – co roku udaje się 
zaproponować uczestnikom niezwykle ciekawy program wydarzenia. 
Data realizacji 27.11.2020 r. 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – on-line – projekt w ramach 
ogólnoświatowej inicjatywy, która skierowana jest głównie do 
młodzieży, a jej celem jest promocja działań związanych z 
przedsiębiorczością, zainteresowała sporą grupę odbiorców. 
Zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną                      w 
Chrzanowie wirtualne spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami                                                          
i przedstawicielami instytucji wspierających biznes były świetną okazją 
do podzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również 
okazja do podsumowania szeregu inicjatyw realizowanych w trakcie 
danego roku, które ukierunkowane są na budowanie kreatywnej 
społeczności i wspieranie postaw przedsiębiorczych. Projekt 
realizowany od 16.11.2020 r. do 20.11.2020 r. 
Bądź niezależny – on-line - projekt adresowany był do uczniów szkół z 
terenu gminy Chrzanów, ośrodków wychowawczych, świetlic, domu 
dziecka, dzieci                        i młodzież, wiek: 13-18 lat. Z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną wszystkie działania zostały przeniesione do 
sieci Internet i odbywały się w trybie online                     z 



172 
 

wykorzystaniem narzędzi: Microsoft Teams, kanał YT, streaming 
online, strona internetowa biblioteki oraz profil w mediach 
społecznościowych biblioteki.                          i wspieranie postaw 
przedsiębiorczych. Projekt realizowany od 1.09.2020 r.  do 
31.12.2020r. 
Wskaźniki: 
DKF "Kino za regałem": 4 spotkania; 50 uczestników 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – on-line:7 spotkań; 5883 
odbiorców on-line 
Bądź niezależny – on-line: 21 spotkań; 1319 odbiorców on-line 
Małopolska Noc Naukowców – on-line: 12 (warsztatów, pokazów, 
prezentacji); 6528 odbiorców on-line 
KRYTA PŁYWALNIA 
1. Współorganizacja (MOKSiR Chrzanów) akcji „Animacje na 
wakacje” – wakacyjna nauka pływania dla dzieci i młodzieży; 
2. Współpraca z klubami i szkółkami pływackimi w zakresie 
organizacji nauki i doskonalenia pływania. 

Klub Seniora 
"WSPÓLNOTA" przy 
Stowarzyszeniu Rodzina 
Kolpinga w Porębie- 
Żegoty 

Wnioskowanie o przeznaczenie środków na wybudowanie placu 
zabaw przy Budynku Wiejskim w Porębie Żegoty 

- - 

ZSECH W TRZEBINI 

Zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży prowadzone w ramach 
działających w szkole klubów i kół zainteresowań: 

 Koło Młodych Ekonomistów, 

 Centrum Informacji Ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego, 

 Szkolne Koło Gastronomiczne, 

 Szkolne Koło Turystyczne PTT 

 Szkolne Koło Caritas, 

 Szkolny Zespół Muzyczno-Wokalny, 

 Szkolny Zespół Taneczny, 

 Szkolne Koło Wolontariatu 

 Dyskusyjny Klub Kulturalny 

- - 
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PCKU CHRZANÓW 

PCKU udostępniało pomieszczenia do prowadzenia zajęć 
Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. 

W okresie ograniczeń 
związanych z epidemią 
COVID-19 zajęcia 
uniwersytetu dla dzieci 
prowadzone były 
zdalnie. 

- 

SOSW CHRZANÓW 

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych i terapeutycznych: muzyczno-
tanecznych, ceramicznych, przyrodniczno-fotograficznych, 
relaksacyjnych  oraz muzykoterapii i bajkoterapii. Uzyskanym 
efektem było rozwijanie zainteresowań uczniów oraz 
organizacja wystawy „Pantomima słońca” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chrzanowie 

 Zorganizowanie zawodów w wędkarstwie na stawach Groble 
w Chrzanowie we współpracy z  Zarządem Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Chrzanowie 

 Zorganizowanie Mistrzostw Województwa Małopolskiego w 
Tenisie Stołowym w ramach współpracy ze Związkiem 
Stowarzyszeń Sportowych „ Sprawni-Razem 

 

Ograniczenie spotkań w 
związku z pandemią. 

- 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

- udział uczniów w projektach naukowych Małopolska Chmura 
Edukacyjna, Rok Zerowy AGH, 
-realizacja projektów integracyjnych (teatr) uczniów ILO ze 

słuchaczami UTW w Chrzanowie 

-ze względu na 
pandemię i zdalne 
nauczanie nie działało 
koło PCK, Koło 
Krajoznawcze 

- 

MOKSiR Chrzanów 

W zakresie podejmowania działań w związku z rozwojem czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, MOSiR przygotował bogatą ofertę zajęć i 
sekcji artystycznych. 
Sekcje Artystyczne działające przy MOKSIR 
ilość  sekcji  18 
TANIEC 
Studio baletowe 
Grupa tańca nowoczesnego KAPRYS 
Grupa tańca Bollywood SHAKTI 

Utrudnienia związane z 
sytuacją epidemiczną w 
kraju , ograniczenie 
liczby widzów podczas 
spektakli plenerowych, 
odwołanie koncertów i 
spektakli. 
Zajęcia sekcji 
artystycznych 

Ogółem: 145.112,03zł  w 
tym: 

Przychody własne : 
31.445,00zł 

Dotacja podmiotowa 
113.667,03zł 
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Grupa azjatyckiego tańca z wachlarzami 
Zajęcia taneczno-rytmiczne REMISOLKI 
Grupa Tańca musicalowego 
PLASTYKA 
Akademia Sztuk Pięknych 
Klub Kreatywnych Kobiet 
Guzik z Pętelką 
TEATR - Grupa teatralna Duża Scena 
FOTOGRAFIA 
MUZYKA 
Big Band 
Grupa Wokalna Impresja 
Studio piosenki Bell Canto 
Grupa wokalna Pod Tytułem 
MODELARSTWO 
Kulturalne Ferie w Mieście- warsztaty, animacje, zajęcia sportowe, 
seanse filmowe prowadzone podczas ferii zimowych 
Animacje na Wakacje –cykl warsztatów, spektakli koncertów dla 
dzieci prowadzonych podczas wakacji. 

prowadzone Online przy 
użyciu platform 
edukacyjnych 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina udziela wsparcia realizacji zadań w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu, upowszechniania dyscyplin sportowych, tj. piłka 
nożna, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, lekkoatletyka, szachy, 
kulturystka, jeździectwo, kajakarstwo. Udział dzieci w zawodach 
organizowanych przez Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy. 
Wsparcie zadania realizowanego przez Parafię Rzymsko – Katolicką 
Niepokalanego Serca N. M. P. pn. „Zagospodarowanie czasu dzieciom i 
młodzieży na terenie  osiedla Siersza w Trzebini”. 
Wsparcie zadania realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego 
pn. ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie 
Domu Harcerza” Wsparcie zadania realizowanego przez Fundację 
„Dobry Start” pn. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego 
„W Gaju” w Trzebini”. Gmina Trzebinia w roku 2021 planuje podjęcie 
działań sprzyjających rozwoju oferty czasu wolnego dla młodzieży z 

W 2020r. w związku z 
sytuacją epidemiczną 
działania prowadzone 
były z zachowaniem  
ograniczeń. Działalność 
organizacji prowadzona 
była z przerwą marzec-
czerwiec, październik - 
grudzień wymuszoną 
koniecznością 
zachowania dystansu 
społecznego. 

Budżet Gminy Trzebinia – 
Miejsko-Gminny Szkolny 
Związek Sportowy w 
Trzebini rozliczył dotację na 
zadanie pn. „Organizacja 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci zgodnie 
z kalendarzem 
wojewódzkim 
Małopolskiego Szkolnego 
Związku Sportowego oraz 
zajęć rekreacyjnych dla 
uczniów szkół 
podstawowych z terenu 
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wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i 
edukacyjnej. 

gminy Trzebinia”” w kwocie 
15 140,00 zł. 
„Zagospodarowanie czasu 
dzieciom i młodzieży na 
terenie  osiedla Siersza 
w Trzebini” - 15 000 zł 
,,Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i 
młodzieży na bazie Domu 
Harcerza” 15 200 zł 

„Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Młodzieżowego 
„W Gaju” w Trzebini”  131 
132 zł 

GMINA ALWERNIA 

SOK w Alwerni: Złożone projekty do MKiDN (w trakcie oceny): 
1. Infrastruktura Domów Kultury, 
2. Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży, 
3. Kultura Dostępna, 
4. Kultura Ludowa i Tradycyjna 
SP Regulice: 
Zajęcia matematyczne, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, 
zajęcia krajoznawczo-ekologiczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia 
biologiczne, SKS. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.7 Rozbudowa i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje w małą 
architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej). 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

MNPE W WYGIEŁZOWIE 

ZADANIA ZREALIZOWANE: Rekonstrukcja i wyposażenie budynku 
zabytkowej remizy strażackiej ze Złotnik gm. Igołomia Wawrzeńczyce 
na terenie NPE w Wygiełzowie. 
ZADANIA PLANOWANE: Realizacja projektów i planów remontowo-
modernizacyjnych obiektów architektonicznych na terenie skansenu. 
Kontynuacja prac remontowych na Zamku Lipowiec. 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Rozbudowa i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich 
funkcjonalności poprzez doposażenie domów kultury i wyposażenie w 
nowe technologie (systemy informacji elektronicznej oraz inwestycje: 
1. Modernizacja zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabudowa 
oświetlenia Domu Kultury - FS Czyżówka. 
2. Dokończenie remontu dolnej sali Wiejskiego Domu Kultury w 
Karniowicach - FS Karniowice. 
3. Przeniesienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini – Filia w 
Myślachowicach z Domu Kultury do budynku przychodni zdrowia. 
4. DK Psary – wymiana pokrycia dachu na części niższej budynku. 
5. Dom Gromadzki Wodna – wykonanie robót naprawczych i 
zabezpieczających oraz malowanie pomieszczeń. 
Dodatkowo „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki –wrotowisko” 
– zadanie rozpoczęte w 2020r., planowane zakończenie: 2021 r. 
Zadanie powiązane z III.3.3 

- 

Ogółem :    122 895,49   
(kwota w zł) 

nie zawiera kosztów 
„Budowa Trzebińskiego 
Centrum Rozrywki –
wrotowisko” 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
Modernizacja: 
1.Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej szklanej powierzchni sali 
konferencyjnej biblioteki w budynku biblioteki głównej, przy ul. 

- - 
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Broniewskiego 10 C poprzez oklejenie szklanej powierzchni ścian od 
strony południowo-zachodniej folią przeciwsłoneczną zewnętrzną. 
Folia efektywnie chroni przed nagrzewaniem wnętrza przez promienie 
słoneczne, redukuje ilości ciepła przenikającego do budynku przez 
szyby oraz dodatkowo chroni przed szkodliwym promieniowaniem 
UV, zapewniając przy tym zdecydowaną poprawę wydajności 
klimatyzacji, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów energii 
elektrycznej. 
 
Wyposażenie w nowe technologie: 
1. Zakup multimedialnego zestawu projekcyjnego dla biblioteki w 
Pogorzycach. Zestaw składa się z laserowego projektora ultrashort z 
uchwytem montażowym do komunikacji wizualnej, ekranu 
elektrycznego, laptopa multimedialnego oraz nagłośnienia. 
Wyposażenie nowego lokalu biblioteki Filii w Pogorzycach w 
nowoczesny sprzęt multimedialny zwiększy atrakcyjność placówki dla 
młodych czytelników i mieszkańców. Sprzęt pozwoli na rozszerzenie 
oferty kulturalno-edukacyjnej, a jednocześnie podniesie atrakcyjność 
prowadzonych zajęć oraz standard biblioteki. 
2.Zakup podłogi interaktywnej w celu poszerzenia oferty kulturalnej i 
edukacyjnej Biblioteki – Filii w Płazie. Prowadzenie zajęć 
warsztatowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem podłogi 
interaktywnej to atrakcyjna forma prowadzenia zajęć pozwalająca 
szybciej przyswajać nowe wiadomości, rozwijać spostrzegawczość, 
integrację sensoryczną czy kreatywność, wpływa także na poprawę 
koncentracji uwagi, koordynację wzrokowa, słuchową, ruchową czy 
językową, kształtuje umiejętności analizy, syntezy i integracji 
materiału percepcyjnego, rozwija orientację przestrzenną. 
3. Zakup serwera głównego dla biblioteki – wymiana pracującego w 
bibliotece głównej jedenastoletniego serwera dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów informatycznych Biblioteki. 

GMINA ALWERNIA 
Złożony projekt do MKiDN (w trakcie oceny): 
1. Infrastruktura Domów Kultury, - - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.8 Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. 
wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym). 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

Rewitalizacja zbiornika Chechło w 2018r., Balatonu oraz działalność w 
tych miejscach ośrodków rekreacyjnych sprzyjają dalszemu rozwojowi 
infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej w ich 
otoczeniu. 
W miejscowościach o dużym potencjale dla rozwoju turystyki 
rozwijana jest przez przedsiębiorców i stowarzyszenia dodatkowa 
oferta spędzenia wolnego czasu np. miejscowości tematyczne Bolęcin 
i Dulowa. 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Z uwagi na obostrzenia dotyczące pandemii Koronawirusa COVID – 19 
szkolne bazy gastronomiczne i noclegowe w roku 2020 nie były 
udostępniane m.in. w celu tworzenia warunków wspierających rozwój 
infrastruktury turystycznej. 

Główną przeszkodą w 
tworzeniu warunków 
wspierających rozwój 
infrastruktury 
turystycznej stanowiła 
pandemia koronawirusa 
COVID – 19. 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  III.3.9 Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz 
budowy oferty spędzania czasu wolnego. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ OŚR 
STAROSTWA 

Utrzymanie terenów zielonych przy budynkach jednostek 
organizacyjnych powiatu chrzanowskiego oraz pasach dróg 
powiatowych, modernizacja ścieżki rowerowej  Borowiec – Lipowiec 

- 
112 385,01 zł 
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POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

GMINA TRZEBINIA 

Koszt stałego utrzymania zieleni w gminie Trzebinia w 2020 r. wyniósł 
940.409,95 zł. Na terenie Gminy Trzebinia znajduje się 35 placów 
zabaw (26 na terenie miasta i 9 na terenie sołectw), 16 terenów 
rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Trzebinia i 16 siłowni 
napowietrznych. Przeprowadzono również prace związane z 
zagospodarowaniem nowych terenów zielonych oraz rewitalizację 
istniejącej zieleni, natomiast w ramach szeroko pojętych zadań, 
związanych z utrzymaniem zieleni dokonano nasadzeń drzew i 
krzewów na terenach gminnych celem poprawy ich wyglądu, za kwotę 
ogółem 60.807,40 zł. 

- 60 807,40 zł 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
W 2020 r. doposażono gminne place zabaw w następujące urządzenia: 
- plac zabaw w Źrebcach: kiwak podwójny na sprężynie, huśtawka 
typu ważka i ławka; 
- plac zabaw na os. Kąty: zestaw zabawowy wraz ze zjeżdżalnią, 
huśtawka typu ważka, sprężynowiec traktor i sprężynowiec słoń; 
- plac zabaw na os. Niepodległości : trampolina; 
- plac zabaw w Płazie: huśtawka podwójna, huśtawka ważka, 
sprężynowiec skuter, sprężynowiec dino, sprężynowiec motocykl, 
walec typu twist; 
- plac zabaw os. Stara Huta: huśtawka podwójna wraz z nawierzchnia z 
maty przerostowej; 
- plac zabaw na os. Rospontowa: zestaw sprawnościowy wraz z 
nawierzchnia piaskową; 
- plac zabaw w Okradziejówce: sprężynowiec traktor, samolot na 
sprężynach, sześciokąt sprawnościowy wraz z nawierzchnia piaskową; 
- plac zabaw w Luszowicach: karuzela twister i sześciokąt 
sprawnościowy wraz z nawierzchnia piaskową, wymiana istniejącego 
ogrodzenia. 

- 
Budżet Gminy:  
136 466,04 zł 
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Obszar strategiczny: 
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 

Cel strategiczny:   

WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ 

 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.1.1Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako 
zintegrowanej  przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej. 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

KONWENT STAROSTY 
CHRZANOWSKIEGO, 
BURMISTRZÓW I WÓJTA 
 
KOORDYNACJA 
WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

 Założenie i przystąpienie do Stowarzyszenia- Forum  

Powiatów, Miast i Gmin Małopolski Zachodniej 

 Spotkania warsztatowe mające na celu ustalenie celów i zasad 

współpracy w ramach Aglomeracji Współpracy Regionalnej 

(Powiat Chrzanowski, Jaworzn, Chełmek, Chrzanów, Libiąż i 

Trzebinia) 

- 

Składka członkowska FMZ– 
budżet powiatu od 
 2021 roku 
 
0,02gr/mieszkańca 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.1.2 
Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ PFP STAROSTWO 

POWIATOWE W 

CHRZANOWIE 

1. Realizacja zadań wynikających z Programu Współpracy 
Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020 (sprawozdanie z programu za 2020 
rok – Sesja Rady Powiatu Chrzanowskiego- maj 2021, 
dostępne na stronie www.powiat-chrzanowski.pl – zakładka 
organizacje pozarządowe). 

2. W 2020 roku Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podjął uchwałę 
w sprawie przyjęcia  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. 

3. Wsparcie w realizacji projektów – zakup mikrobusów i 
autobusu– dofinansowywanych ze środków PFRON – powiat 
chrzanowski pełnił rolę instytucji pośredniczącej. 

4. Realizacja małych grantów w trybie art. 19a – ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie – nastąpiła 
realizacja 8 projektów przez organizacje, natomiast 4 projekty 
nie zostały realizowane ze względu na pandemię. 

5. Przyznanie nagród Starosty Chrzanowskiego BONUM FACERE - 
Nagroda dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa 
obywatelskiego powiatu chrzanowskiego. OPTIMO MODO - 
Nagroda dla  organizacji pozarządowej wyróżniającej się w 

Część działań NGO’s 
została zawieszona ze 
względu na pandemię. 

Budżet powiatu/ środki 
PFRON 

http://www.powiat-chrzanowski.p/
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działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej 
działalność na terenie powiatu chrzanowskiego. 

6. organizacja Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Chrzanowskiego -  w ramach wydarzeń: wykłady, prezentacje 
NGO,s, wymiana doświadczeń, integracja stowarzyszeń. 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 

 Transmisja on – line obrad Rady Miejskiej w Chrzanowie wraz 
z tłumaczeniem na język migowy oraz nałożeniem napisów. 

 Możliwość  dostarczenia dokumentów przez e-puap. 

 UCHWAŁA NR XII/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 
z dnia 29 października 2019 r. o przyjęciu Programu 
Współpracy Gminy Chrzanów  z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2020 rok. 

Pandemia powodowała 
zmiany w realizacji, 
które monitorowane i 
korygowane były na 
bieżąco. 

Budżet Gminy Chrzanów 

ZSTU TRZEBINIA 
Współpraca z Fundacją Brata Alberta, Schroniskiem w Oświęcimiu. 
Warsztat, zbiórka rzeczy do schroniska 

- - 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

- na terenie szkoły działa Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica, które 
pozyskuje środki na projekty dla młodzieży 
- współpraca z Uniwersytetem III Wieku (teatr) 

ze względu na pandemię 
Województwo 
Małopolskie odwołało 
dwa konkursy, na które 
Stowarzyszenie złożyło 
projekty. Zrezygnowano 
również z realizacji 
projektu, który uzyskał 
dofinansowanie z 
Powiatu 
Chrzanowskiego, 
ponieważ miała to być 
rekonstrukcja 
historyczna z okazji 100-
rocznicy Bitwy 

- 



183 
 

Warszawskiej, a 
spodziewaliśmy się kilku 
tysięcy widzów 

GMINA TRZEBINIA 

Zakres współpracy określa corocznie uchwalany przez Radę Miasta 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami. 32 zadań publicznych zleconych do realizacji sektorowi 
pozarządowemu. Program dostępny: 
https://trzebinia.pl/images/2019/NGO_2019/Program_NGO_2020_
Trzebinia.pdf 
Realizowany był Program współpracy Gminy Trzebinia z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 
(Uchwały nr XIV/160/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 
października 2019 r.  Współpraca międzysektorowa cały czas jest i 
powinna być w fazie rozwoju dlatego nie można stwierdzić, że jest 
zrealizowana. Coroczne uchwalanie programu współpracy Gminy 
Trzebinia z III sektorem jest obligatoryjnym obowiązkiem 
wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

W związku z sytuacją 
epidemiczną część 
planowanych 
programem zadań nie 
została zrealizowana. 
Jednostka samorządowa 
nie ma wpływu na 
zaistniałą sytuację. 

- 

GMINA ALWERNIA 

Projekty oraz działania Samorządowego Ośrodka Kultury wraz ze 
Stowarzyszeniami: 
1. Stowarzyszeniem Sympatyków Grojca - współorganizacja wyjazdu 
warsztatowego grupy młodzieżowej ZPiT Krakowiaczek do 
Murzasichle - przygotowanie i realizacja widowiska patriotycznego 
,,Zakazane Piosenki’’ 
2. Stowarzyszeniem Młoda Alwernia – w ramach ferii zimowych 
współorganizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży „Narty oraz 
poznawanie kultury i sztuki Podhala” 
3. Stowarzyszeniem na rzecz Poręby Żegoty – planowano wystawę 
poplenerową i wernisaż w Galerii A im. Jana Chrząszcza w naszym 
ośrodku kultury prac, które powstały w ramach pleneru 
zorganizowanego przez stowarzyszenie dofinansowanego przez 
Gminę Alwernia w ramach " Małego grantu". 
4. Stowarzyszeniem Młoda Alwernia – zorganizowanie wyjazdowych 
warsztatów dla dzieci i młodzieży. Warsztaty zostały dofinansowane 

W pierwszym przypadku 
niepewność związana z 
zagrożeniem 
rozpowszechniania się 
COVID19 oraz obawy 
przed zakażeniem 
spowodowała mniejszą 
ilość uczestników niż 
pierwotnie planowano, 
w drugim brak 
trudności. W trzecim 
przypadku nie odbyła 
się wystawa oraz 
wernisaż z uwagi na 
lockdown. W czwartym i 
piątym przypadku 

Ad.1 Mały grant Powiat 
Chrzanowski na zadanie: 
,,Zakazane Piosenki’’ – 
widowisko muzyczno-
taneczne jako wyraz 
patriotyzmu i lekcja 
edukacyjna dla 
mieszkańców Powiatu 
Chrzanowskiego. Budżet 
SOK 2830,00zł 

Ad.2 Wkład osobowy z SOK 

Ad.3 Działanie nie doszło 
do skutku 

Ad.4 Budżet SOK: 1600zł (w 
tym 600 zł dofinansowania 
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przez Gminę Alwernia w ramach projektu "Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami 
szkolnymi w 2020 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z 
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii", który 
zrealizowało Stowarzyszenie Młoda Alwernia. Jeden z bloków 
tematycznych wyjazdowych warsztatów wokalnych został poświęcony 
piosenkom patriotycznym, które były prezentowane podczas 
podsumowania projektu "Gmina Alwernia w hołdzie bohaterom wojny 
polsko-bolszewickiej" w miesiącu październiku dofinansowanego ze 
Środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022 w 
ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej", z projektu 
który zrealizował Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wraz z 
Partnerami. 
5. Stowarzyszeniem na rzecz Poręby Żegoty Zadanie " Kultura 
niejedno ma imię" dofinansowane przez MKiDN ze środków 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Gminę Alwernia i ze 
środków własnych Stowarzyszenia na Rzecz Poręby Żegoty. 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni – jako partner projektu 
współorganizował spotkanie na temat kultury ze Stanisławem 
Janickim. 

niepewność związana z 
zagrożeniem 
rozpowszechniania się 
COVID19. 
 

z Programu Dotacyjnego 
"Koalicje dla Niepodległej") 

Ad.5. SOK – zabezpieczenie 
techniczne wydarzenia 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.1.3 
Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POWIAT CHRZANOWSKI, 
 
GMINY POWIATU 
CHRZANOWSKIEGO 

kontynuacja porozumienia z gminami na nieodpłatną pomoc prawną - - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Uchwała Nr XXVI/265/2020 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 
grudnia 2020r. o przyjęciu trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. 

- Budżet Gminy Chrzanów 

WYDZIAŁ PFP STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

Promocja i rozpowszechnianie działań ujętych w  IV.1.2. 
 
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu 
Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020” – prezentacja na Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego  e maju 
2021 oraz dostępne na: https://www.powiat-
chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-wspolpracy-
powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-
innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-
sprawozdania.html 

- - 

ZSECH W TRZEBINI Współpraca z przedsiębiorcami w ramach praktyk zawodowych. - - 

WYDZIAŁ KP STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

1. Udzielenie 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 

- 

1.Budżet Powiatu – 
57.275,62 zł. 

Budżet jednostki 
realizującej – 
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781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach" 

2. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego - Udzielenie pomocy 
finansowej dla Powiatu Wadowickiego w formie dotacji 
celowej na zadanie: "Utrzymywanie i eksploatacja przeprawy 
promowej "Drogowiec". 

3. Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn.: Przewóz 
pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji 
ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem 
olkuskim i miastem Katowice. 

 

Województwo Małopolskie 
– brak danych 

Budżet Gminy Babice – 
brak danych 

Ogółem:brak danych 

2.Budżet Powiatu – 
25.000,00 zł 

Budżet jednostki 
realizującej – Powiat 
Wadowicki – 147.600,00 zł 

Budżet Gminy Spytkowice – 
6000,00 zł 

Budżet Gminy Alwerni – 
5000,00 zł 

Ogółem: 183.600,00 zł 

3. Budżet Powiatu – 
40.000,00 zł 

Budżet jednostki 
realizującej – Brak danych 

Ogółem: 40.000,00 zł 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

 współpraca I LO z Uniwersytetem III Wieku, 

 działalność  Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica, 

 
- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.1.4 
Doskonalenie procedur konsultacji społecznych 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

W trakcie opracowania miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru 
Młoszowej, dla którego gmina pozyskała zewnętrzne środki na 
sfinansowanie poszerzonych konsultacji społecznych, w ramach 
projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, 
realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 
2014-2020. Techniki oraz sposób przeprowadzenia konsultacji zawiera 
Indywidualny Plan Konsultacji. 

- 
27 500,00zł (kwota 
przyznanego grantu na I 
etap konsultacji) 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1. Zarządzenie Nr ORG.0050.324.2020 Burmistrza Miasta 

Chrzanowa z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektu 
„Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok”. 

2. Zarządzenie Nr ORG.0050.480.2020 Burmistrza Miasta 
Chrzanowa z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
Przeprowadzono IV edycję Chrzanowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 

- - 

WYDZIAŁ PFP STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

1. Konsultacje  społeczne w zakresie uchwalania Programu 

współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021 

- - 
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 informacja na stronie internetowej www.powiat-chrzanowski.pl 
 opiniowanie dokumentu przez Powiatową Radę Działalności 

Pożytku Publicznego 
2. Włączenie się w proces konsultacji  Strategii Województwa 

Małopolskiego  - MAŁOPOLSKA 2030 – zgłoszenie zadań 

powiatowych (fiszki projektowe) – jako zadań ważnych z 

punktu widzenia strategii wojewódzkiej (powiat + jednostki 

organizacyjne powiatu)  wykaz zadań stanowi załącznik nr 3 do 

Ewaluacji Śródokresowej Strategii Rozwoju Powiatu 

Chrzanowskiego – dostępny na:  https://www.powiat-

chrzanowski.pl/powiat/strategia-rozwoju.html 

3. Promocja Budżetu Obywatelskiego Małopolski oraz Gminy 

Chrzanów. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.1.5 
Intensyfikacja  współpracy w wymiarze krajowym, w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej oraz międzynarodowym 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

GMINA TRZEBINIA 

W dniu 15.09.2020r. w Oświęcimiu utworzono Stowarzyszenie 
Powiatów, Miast i Gmin działające pod nazwą: „Forum Małopolski 
Zachodniej”. Było to następstwem podpisanego pod koniec ubiegłego 
roku listu intencyjnego w sprawie powołania tego Stowarzyszenia. 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Udział pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w Forach 
prowadzonych przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i 
Administracji w Krakowie : Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski, Forum Sekretarzy Samorządów Polski 
Południowej, Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Małopolski, Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych 

- 

 
Zabezpieczono środki w 
budżecie Gminy Chrzanów 
na rok 2020 w wysokości: 
13.283 zł. Wydatkowano 
kwotę w wysokości 13.283 
zł 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Forum Kadrowo-Płacowe 
Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Forum Pracowników USC, 
Forum Oświaty Samorządowej, Forum Ekologiczne Samorządu 
Terytorialnego, Forum Urzędników Europejskich, Forum Gospodarki 
Przestrzennej Gmin, Forum Informatyków Samorządowych. 
Przystapienie do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum 
Małopolski Zachodniej”. Głównym jego celem jest integracja gmin i 
miast subregionu, inicjacja i wspieranie działań na rzecz 
zrównoważonego ekonomicznego i społecznego rozwoju obszaru, 
dążenie do rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego, w 
tym poprzez wspólne aplikowanie o środki z funduszów unijnych. 
Zgłoszono dwa projektu do Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego 

WYDZIAŁ PFP STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

1. Nawiązanie współpracy z miastami, gminami i powiatami z 

terenu Małopolski Zachodniej -  utworzenie i przystąpienie 

powiatu do  Stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej 

2. Nawiązanie współpracy Chełmka, Chrzanowa, Jaworzna, 

Libiąża, Trzebini i Powiatu Chrzanowskiego celem utworzenia 

obszaru funkcjonalnego -Aglomeracja Współpracy Regionalnej 

3. Obowiązująca umowa partnerska - współpraca 

międzynarodowa z miastem partnerskim Powiatu 

chrzanowskiego – Ivano-Frankiwskiem na Ukrainie – nie 

podejmowano w tym zakresie działań ze względu na 

pandemię 

- - 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

udział szkoły w projekcie naukowym „Małopolska Chmura 
Edukacyjna”, w ramach której odbywają się wykłady i warsztaty 

- od 12 marca projekt 
jest realizowany on-line 

- 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.1.6 
Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WYDZIAŁ PFP STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

 Promocja na stronie internetowej www.powiat –

chrzanowski.pl oraz profilu Powiatu Chrzanowskiego na 

facebook’u – Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego, Budżetu obywatelskiego Gminy Chrzanów 

 Organizacja Forum organizacji pozarządowych Powiatu 

Chrzanowskiego 

 Uchwalanie corocznie Programów współpracy Powiatu 

Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 Promocja małych grantów – udzielanych przez Powiat 

Chrzanowski 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
1. Miejsce Aktywności Mieszkańców (centrum 

społecznościowe), które powstało w 2019 roku i jest 
realizowane w ramach projektu pn.: „Miejsce Aktywnych 
Mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój na lata 2014-2020. 

2.  Uchwała Nr XXVI/265/2020 Rady Miejskiej w Chrzanowie z 
dnia 1 grudnia 2020r. o przyjęciu trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej. 

 

1. Pandemia 
powodowała zmiany w 
realizacji, które 
monitorowane i 
korygowane były na 
bieżąco. 
2. brak 

1. Budżet Gminy Chrzanów, 
Unia Europejska z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
2. Budżet Gminy Chrzanów 
 
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W 
CHRZANOWIE 
Pozyskane przez Bibliotekę 
zewnętrzne środki 
pozabudżetowe z Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 
Kontynuacja i dalsze rozwijanie współpracy w ramach 
partnerstwa lokalnego zawiązanego dla potrzeb realizacji 
lokalnych projektów społecznych w ramach współpracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie z Polsko-
Amerykańską Fundacją Wolności. 
Projekt Dookoła Fabloku – wzmocnienie i dalszy rozwój 
partnerstwa. Czas realizacji projektu: sierpień 2020 r. – lipiec 
2021 r. 

Wolności  w kwocie 20 000 
zł 

ZSECH W TRZEBINI 
Współpraca z organem prowadzącym w ramach Młodzieżowej Rady 
Powiatu Chrzanowskiego. 

- - 

SOSW CHRZANÓW 

 warsztaty z młodzieżą IILO w Chrzanowie 

 warsztaty z KGW z Nieporazu 

 współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami: fryzjerką, 
wizażystką, fotografem, filmowcem 

 współpraca z CHTLTV 

 współpraca z MBP 
Łączenie działań z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 
Młodzież i panie z KGW poprowadziły warsztaty dla dzieci i młodzieży 
SOSW w Chrzanowie. To przełamanie barier i zapewnienie sobie 
współpracy na kolejne lata. Podjęcie współpracy z lokalnym zakładem 
fryzjerskim, dla dzieci i rodziców osób niepełnosprawnych wskazanie 
salonu fryzjerskiego, gdzie z pełnym zrozumieniem można skorzystać z 
usług. Podjęcie współpracy z Stowarzyszeniem Zielony Chrzanów w 
celu aktywizacji osób niepełnosprawnych i  wspólnych działań 
ekologicznych na naszym terenie. Podnoszenie świadomości społecznej 
poprzez reportaż z działań osób niepełnosprawnych, wykorzystanie 
CHTL do promocji działań. 
Partnerzy: UMWM, MBP Chrzanów, CHTLTV, LOII, Przedszkola gminy 
Chrzanów, ŚDS z Babic, KGW z Nieporazu 

- - 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

- coroczna współpraca uczniów liceum ze słuchaczami Uniwersytetu III 
wieku (teatr, Noc w Liceum) 
 

- - 



192 
 

GMINA TRZEBINIA 

Organizowanie uroczystości związanych ze świętami państwowymi; 
Zadania realizowane na bieżąco z ograniczeniami związanymi z 
ogłoszeniem pandemii np.: brak możliwości udziału w obchodach świąt 
państwowych (11 Listopada, 3 Maja). Wykonanie gazetek 
patriotycznych; Zajęcia tematyczne kształtujące kompetencje 
obywatelskie i społeczne; Wspólne śpiewanie hymnu państwowego; 
Udział uczniów w ogólnopolskich akcjach i konkursach patriotycznych 
proponowanych przez MEN, m.in. Rekord dla Niepodległej, Szkoła do 
hymnu, Szkoła pamięta. Finalista Małopolskiego Konkursu 
Tematycznego KO w Krakowie - „Zjednoczmy się bo jeden jest nasz cel!” 
40 rocznica powstania Solidarności i NSZ w Małopolsce. Organizowanie 
pracy tworzącej atmosferę współpracy i zaangażowania np. w działania 
patriotyczne, charytatywne; Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich, 
Radą Osiedla; Promowanie wolontariatu np. uczestnictwo w zbiórkach 
żywności, WOŚP, zbieranie karmy i wyposażenia dla zwierząt w 
schroniskach, zbieranie nakrętek dla chorych dzieci, Uczestnictwo w 
akcji Sprzątanie Świata; Współpraca z parafią – finansowanie obiadów 
w szkole; Współpraca z ZHP Trzebinia; Coroczna organizacja „DNIA 
KADETA” mająca na celu zaprezentowania społeczności powiatu oraz 
młodzieży sprzętu oraz wyposażenia i możliwości służb mundurowych. 
Czynny udział młodzieży Liceum w wolontariacie, współpraca z 
fundacja Ronalda MCDonalda w Krakowie. TCK: W 2020 roku Obchody 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Narodowego Święta 
Niepodległości miały zupełnie inny przebieg niż w poprzednich latach. 
Wzmacnianie aktywności obywatelskiej TCK realizowało również w 
podległych placówkach poprzez organizację okolicznościowych wystaw 
historycznych oraz patriotycznych warsztatów online, zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów kultury w trakcie 
pandemii. W działania #zSercemDoLudzi zaangażowało się wielu 
wolontariuszy m.in.: harcerzy, sołtysów, przewodniczących rad 
osiedlowych, przedstawiciele KGW, OSP i mieszkańcy. 

- - 

GMINA ALWERNIA 
SP Regulice: 
Obchody Święta Niepodległości: 

 odśpiewanie Mazurka w ramach akcji Do hymnu; 
- - 
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 przygotowanie prac uczniowskich na wystawę szkolną o 
dziejach polskiego godła i lekcje poświęcone jego historii. 
Prezentacja w witrynie dostępnej na stronie szkoły. 

 Świętujemy odzyskanie niepodległości naszego kraju - dzieje 
polskich symboli narodowych. W czym wyrażamy szacunek do 
symboli narodowych? 

 Chrześcijaństwo kontra islam - znaczenie zwycięstwa Jana III 
Sobieskiego pod Wiedniem na podstawie fragmentów filmu. 

Zajęcia: Tradycje, obrzędy, zwyczaje - co nas jeszcze łączy? 
 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.2.1 
Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnianie informacji instytucji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój  
e-administracji 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PODGiK Chrzanów 

Projekt -„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 
Chrzanowskiego” w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 2.1.4.  
funkcjonujące e-usługi: 

 portal interesanta 
 portal geodety- podniesienie poziomu 
 portal komornika- podniesienie poziomu 
 portal projektanta 

 portal rzeczoznawcy – podniesienie poziomu 
 portal branżysty 

 portal narada koordynacyjna 

- - 

SOSW CHRZANÓW 

 W budynkach szkół zostały zainstalowane urządzenia 
umożliwiające korzystanie z internetu przewodowego i 
bezprzewodowego. 

 Wykonano wewnętrzną sieć kablową w budynkach szkół i 
internatu. 

- - 
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 Zamontowano urządzenia umożliwiającej korzystanie z przesyłu 
sygnału internetowego wi-fi dla nauczycieli i uczniów 

WYDZIAŁ EKS STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

 strona internetowa szkoły, Facebook I LO 

 dziennik elektroniczny Librus 

 e-PUAP. 

 BIP 

 Classroom – nauczanie zdalne. 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Stworzenie nowej strony internetowej Muzeum. 
Stopień realizacji kierunku interwencji 100 % 
Efekty: poprawa dostępności informacji o instytucji publicznej dla 
mieszkańców 

- - 

GMINA TRZEBINIA 
Gmina korzystając z programu eSesja.pl udostępnia w sposób cyfrowy 
relacje z sesji Rady Miast, głosowanie imienne na sesji, protokoły sesji 
i  z posiedzeń komisji, uchwały Rady Miasta. 

- - 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.2.2  
Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych dla klientów administracji samorządowej 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

PODGIK Chrzanów 

Projekt -„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 
Chrzanowskiego” w ramach RPO WM 2014-2020,w wyniku projektu 
powstały e-usługi: 

 portal interesanta 

 portal geodety- podniesienie poziomu 

 portal komornika- podniesienie poziomu 

 portal projektanta 

 portal rzeczoznawcy – podniesienie poziomu 

 portal branżysty 

 - portal narada koordynacyjna 

- - 
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Zadania- eUsługi zostały zrealizowane i funkcjonują w Starostwie 
Powiatowym w Chrzanowie. 

POWIAT CHRZANOWSKI 

 Dostępność składania wniosków przez e-PUAP adres skrytki na 
platformie E-PUAP: /spxc1k857z/skrytka 

 Transmisje on-line Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/496/rada-powiatu-
chrzanowskiego.htm 

 Wewnętrzny system obiegu dokumentów e-dok 

 System kolejkowy – Wydział Komunikacji i Paszportów 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW - Realizacja projektu pn.: „Rozwijajmy się dzięki e-
usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji 
współpracy z przedsiębiorcami” finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach osi II POWER Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne. 
Transmisja  on-line obrad Rady Miejskiej w Chrzanowie wraz z 
tłumaczeniem na język migowy oraz nałożeniem napisów. Możliwość 
dostarczania dokumentów przez e-puap. 

 

Wkład własny dotyczący 
udziału pracowników 
w szkoleniach w 2020 r.: 
8.050 zł 

WYDZIAŁ PFP 
STAROSTWO POWIATOWE 
W CHRZANOWIE 

Prowadzenie stron internetowych: www.powiat-chrzanowski.pl, 
www.visit.powiat-chrzanowski.pl 
Realizacja programów informacyjnych w ramach TV Powiat 
Prowadzenie profilu powiatu chrzanowskiego na portalu Facebook 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

na bieżąco podejmowane są działania mające na celu doskonalenie 
świadczonych usług. W 2020 roku realizowany był program „Karta 
Trzebińska”. Zgodnie z regulaminem osobami uprawnionymi do 
otrzymania karty są osoby rozliczające podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej 
na terenie Gminy Trzebinia, dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły 
podstawowej lub ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie 
Gminy Trzebinia, oraz rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na 
terenie Gminy Trzebinia , utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa.  
Posiadacze karty  uprawnieni są do skorzystania z oferty zniżkowej 
przygotowanej przez placówki kulturalne w gminie, kino, basen oraz 

- - 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/496/rada-powiatu-chrzanowskiego.htm
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/496/rada-powiatu-chrzanowskiego.htm
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.visit.powiat-chrzanowski.pl/
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przedsiębiorców działających na terenie gminy, którzy jednocześnie 
mogą promować swoje produkty i usługi. System zniżek i ulg jest 
uzupełniany i rozwijany na bieżąco.   
W 2020 roku wydano 590 sztuk Karty trzebińskiej. 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.2.3  
Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

WP-K STAROSTWO 
POWIATOWE W 
CHRZANOWIE 

Liczba osób biorących udział w szkoleniach dla pracowników 
samorządowych podnoszących własne kwalifikacje poprzez różne 
formy edukacyjne w  roku 2020: 87 osób 

Brak problemów, 
wiedza wykorzystywana 
w pracy zawodowej. 

Budżet Powiatu – 
39 939,11 zł 

 

GMINA CHRZANÓW 

UM CHRZANÓW 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu 
Miejskiego w Chrzanowie poprzez udział w szkoleniach, kursach, 
konferencjach, studiach podyplomowych. 

- 

Zabezpieczono środki w 
budżecie Gminy Chrzanów 
na rok 2020 w wysokości: 
137 837,00 zł 

Wydatkowano kwotę w 
wysokości 65 553,20 zł 

GMINA TRZEBINIA 

rok 2020 był specyficzny jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji, 
sytuacja epidemiczna zmieniła sposób realizacji szkoleń. Firmy 
szkoleniowe, podobnie jak inne zakłady pracy przeszły w "tryb 
zdalny", a szkolenia prowadzone on-line okazały się dobrym 
sposobem na realizację polityki szkoleniowej. Dzięki szkoleniom on-
line więcej osób mogło skorzystać z oferty, jednocześnie minimalizując 
zbędne koszty. Pracownicy nadal brali udział w spotkaniach Forów 
tematycznych przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego 
i Administracji. W Urzędzie stworzono odpowiednie warunki do 
szkolenia zdalnego. 

- - 
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KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.2.4 
Edukacja w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POWIAT CHRZANOWSKI 
SZKOŁY POWIATU 
CHRZANOWSKIEGO 

Zakup komputerów, laptopów  dla szkół powiatowych celem realizacji 
nauki zdalnej. 
W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” do szkół 
powiatowych trafiło 40 nowych  komputerów oraz  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 programu Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
powiat kupił 30 zestawów komputerowych do nauki zdalnej dla 
uczniów i nauczycieli. 

- 

Środki powiatu / 
Programu „Aktywna 
Tablica”/ 
Programu Zdalna szkoła 
 
 

WYDZIAŁ ZKO 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Podłączenie  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do 
światłowodowej sieci Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 

- - 

GMINA TRZEBINIA 

Jednostki organizacyjne gminy obecnie posiadają już własne konto 
edycyjne umożliwiające samodzielne korzystanie z aplikacji ,,Biuletyn 
lnformacji Publicznej" gminy Trzebinia w ramach systemu Biuletynów 
Informacji Publicznej w Małopolsce. Urząd Miasta w Trzebini: 
Dostępność składania wniosków przez e-PUAP Cyfrowy urząd w twoim 
domu – cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia. 
https://eurzad.gminatrzebinia.pl/#/strona/pl/strona_glowna 
inne: Rada Miasta Trzebini - http://trzebinia.esesja.pl/ 

- - 

https://eurzad.gminatrzebinia.pl/#/strona/pl/strona_glowna


198 
 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING 

STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO 

NA LATA 2015-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA ROK 2020 
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Obszar strategiczny: GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 

Cel strategiczny:  Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 

Cel operacyjny I.1: 
 

Rozwój potencjału inwestycyjnego 

Nazwa miernika Źródło danych  
jednostka 

miary 
 

Wartość dla roku 2020 

 
Powierzchnia terenów  wydzielonych pod 
strefy aktywności gospodarczej  na terenie 

powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin 

 
 

ha 
GMINA CHRZANÓW: 25,7768  

 
Wpływy z podatku CIT do budżetów 
samorządowych na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

 
PLN 

GMINA CHRZANÓW 
Wykonanie budżetu: 2 054 074,21 zł 

 
Brak danych za 2020 w BDL GUS 

 
 

Powierzchnia obszarów objętych projektami 
rewitalizacji na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych Gmin 

KM2 Brak danych 

Liczba inwestorów działających w strefach 
aktywności gospodarczej powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych Gmin 

SZT. GMINA CHRZANÓW: 4 
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Obszar strategiczny: GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 

Cel strategiczny:  Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 

Cel operacyjny I.2: 
 

Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców 

Nazwa miernika Źródło danych 
jednostka 

miary 
 

Wartość dla roku 2020 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych 
rejestrowanych na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

SZT. 679 

Stosunek liczby nowych działalności 
gospodarczych rejestrowanych na terenie 

powiatu (R) do podmiotów 
wyrejestrowywanych(W) 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

 
R/W 

679/360 = 
 

1,89 
 

Liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON  na 

terenie powiatu w przeliczeniu  
na 1000 mieszk. 

(Podmioty wg klas wielkości na 1000 
mieszkańców ogółem) 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

 
 

SZT. 
BRAK DANYCH BDL GUS ZA 2020 

Liczba projektów z zakresu edukacji 
przedsiębiorczej dla dzieci i młodzieży w 

szkołach i placówkach oświatowych 

dane szkół i placówek oświatowych z 
terenu powiatu 

 
SZT. 

10  
(działanie I.2.3) 
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Obszar strategiczny: GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 

Cel strategiczny:  Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 

Cel operacyjny I.3: 
 

Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy 

Nazwa miernika Źródło danych  
jednostka 

miary 
Wartość dla roku 2020 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu dane Powiatowego Urzędu Pracy % 
7,7% - stan na 31.12.2020 – PUP 

Liczba porozumień o współpracy pomiędzy 
szkołami zawodowymi  a przedsiębiorcami 

dane szkół i placówek oświatowych SZT. 

7 – ZSECH  
2 - CKZ 

Liczba osób objętych indywidualnym 
systemem doradztwa zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych na terenie powiatu 

dane szkół i placówek oświatowych SZT. 

765 - ZSECH 

 

Obszar strategiczny: GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 

Cel strategiczny:  Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 

Cel operacyjny I.4: 
 

Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu 

Nazwa miernika Źródło danych  
jednostka 

miary 
Wartość dla roku 2020 

Długość nowych dróg różnych kategorii 
wybudowanych i zmodernizowanych na 

terenie powiatu [km] 

dane powiatu chrzanowskiego  
i innych zarządców dróg 

KM 

8,77 (dane PZD) 
1,554 (GMINA CHRZANÓW) 
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Średni czas przejazdu z Chrzanowa do 
Krakowa i Katowic różnymi środkami 

transportu 

dane Powiatowego Zarządu dróg oraz 
operatorów różnych środków 

transportu 
GODZ. 

 
- transportem kolejowym 0,92H 

- transportem drogowym do Krakowa: 
1,22h, do Katowic: 1,0h 

(dane woj. małopolskiego) 

 

Obszar strategiczny: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW 

Cel strategiczny:  Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wymiarze społecznym, zdrowotnym i publicznym 

Cel operacyjny II.1 
 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia 

Nazwa miernika Źródło danych  
jednostka 

miary 
Wartość dla roku 2020 

Liczba zrealizowanych programów 
ochrony zdrowia i programów 
profilaktycznych oraz liczba ich 
uczestników 

dane placówek ochrony zdrowia SZT. 

4 
Szpital Powiatowy w Chrzanowie 
 
GMINA CHRZANÓW - Programy realizowane przez 
Gminna Komisję Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych  - 9 

Liczba udzielonych porad lekarskich 
dane placówek ochrony zdrowia, 
dane BDL GUS 

SZT. 

BRAK DANYCH BDL GUS’ZA 2020 

Wydatki budżetowe JST na ochronę 
zdrowia oraz ich udział w wydatkach 
budżetowych ogółem 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL 
GUS 

PLN 

BRAK DANYCH BDL GUS’ZA 2020 
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Liczba miejsc dostępnych w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych na terenie 
Powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane 
zakładów opiekuńczo-leczniczych 

SZT. 

101 miejsc - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej  
 

 

Obszar strategiczny: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW 

Cel strategiczny:  Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wymiarze społecznym, zdrowotnym i publicznym 

Cel operacyjny II.2 
 

Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej 

Nazwa miernika Źródło danych  
jednostka 

miary 
Wartość dla roku 2020 

Liczba programów na rzecz osób 
uprawnionych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz ich 
uczestników (w tym programy 
współfinansowane ze środków 
zewnętrznych) 

dane Powiatowego Urzędu Pracy, 
dane instytucji polityki społecznej, 
w tym Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

SZT. 

Brak programów realizowanych w ww. zakresie 
przez PUP w Chrzanowie w roku 2020 
  
1 - PCPR - „Z pomocą rodzinie”  
 
GMINA CHRZANÓW -  
1) Programy realizowane przez Gminna Komisję 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  - 9 
2 )Organizacja Prac Społecznie Użytecznych w roku 
2020  - 1 Porozumienie obejmujące 7 miesięcy 

Ilość środków zewnętrznych 
pozyskanych na realizację programów 
na rzecz osób uprawnionych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

dane Powiatowego Urzędu Pracy, 
dane instytucji polityki społecznej, 
w tym Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

PLN 

Brak programów realizowanych w ww. zakresie 
przez PUP w Chrzanowie w roku 2020 
PCPR 487 632,99 zł 
 

Przyrost naturalny oraz przyrost 
naturalny w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkańców 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL 
GUS 

TYS. 
BRAK DANYCH  
BDL GUS ZA 2020 
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Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka 

dane instytucji polityki społecznej, 
w tym Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

SZT. 

PCPR 
127 rodzin zastępczych 
1 rodzinny dom dziecka 

Liczba projektów na rzecz osób  
z niepełnosprawnością 

dane instytucji polityki społecznej, 
dane placówek ochrony zdrowia, 
dane organizacji pozarządowych 

SZT. 

3 projekty zrealizowane w 2020 roku w związku z 
zagrożeniem COVID-19- PDPS Płaza 
3 projekty FBA na rzecz  WTZ – zakup autobusu i 
mikrobusów – dotacja z PFRON 
 
1 mały grant – Stowarzyszenie Nadzieja 
 
1 – PCPR  „Z pomocą rodzinie” 
 
1 – PCPR - Powiatowy Program Działania na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
 

 

Obszar strategiczny: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW 

Cel strategiczny:  Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wymiarze społecznym, zdrowotnym i publicznym 

Cel operacyjny II.3 
 

Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej 

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2020 

Wartość nakładów 
finansowych ponoszonych 
przez JST na rzecz służb 
odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo publiczne 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych Gmin  

PLN 

50 000 zł – OŚR 
 
GMINA CHRZANÓW - 190 652 zł 

Liczba zdarzeń drogowych 
i/lub liczba interwencji 
Policji 

dane Policji SZT. 
Brak danych 

Liczba zabezpieczonych 
i niezabezpieczonych 
miejsc zagrożonych 
powodziami i/lub 
osuwiskami  

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane odpowiednich 
kompetencyjnie służb 

SZT. 

Brak danych 

 

Obszar strategiczny: OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO 
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Cel strategiczny:  Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego dla wzrostu 

jakości życia mieszkańców i podnoszenia atrakcyjności turystycznej powiatu chrzanowskiego 

Cel operacyjny III.1 
 

Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska 

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2020 

Odsetek mieszkańców 
posiadających dostęp do 
sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

Bank Danych Lokalnych GUS TYS. 

BRAK DANYCH BDL GUS ZA 2020 
 

Liczba zrealizowanych 
projektów z zakresu 
promocji postaw 
proekologicznych 

dane powiatu chrzanowskiego/ 
dane poszczególnych gmin  

SZT. 

10 – OŚR 
4 – GMINA CHRZANÓW 

Odsetek mieszkańców 
posiadających dostęp do 
sieci energetycznej i 
gazociągowej 

dane powiatu chrzanowskiego/ 
dane poszczególnych gmin  

% 

Ludność korzystająca z sieci gazowej: 90 594 osób 
 
odbiorcy energii elektrycznej; ogółem 49 941 szt. 
 
BDL GUS – dane za 2019, brak danych za 2020 

Liczba projektów 
wdrażających technologie 
OZE na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego SZT. 

1 -OŚR 

 

Obszar strategiczny: OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO 

Cel strategiczny:  Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego dla wzrostu 

jakości życia mieszkańców i podnoszenia atrakcyjności turystycznej powiatu chrzanowskiego 

Cel operacyjny III.2 
 

Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego 

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2020 
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Liczba turystów 
odwiedzających powiat 
chrzanowski 

dane poszczególnych gmin powiatu 
chrzanowskiego/ podmiotów oraz instytucji 
z sektora turystycznego i przemysłów czasu 
wolnego 

TYS. 

stopień wykorzystania miejsc noclegowych 13,2% 
 
BDL GUS – dane za 2019, brak danych za 2020 

Liczba publikacji 
promocyjno-reklamowych 
dotyczących oferty 
spędzania czasu wolnego 
na terenie powiau 

dane powiatu chrzanowskiego/ podmiotów oraz 
instytucji z sektora turystycznego i przemysłów 
czasu wolnego 

SZT. 

 
1 - Album skarby przyrody 
Muzeum w Chrzanowie – 1 
MOKSiR - 349 

Liczba imprez kulturalno-
rozrywkowych 

dane poszczególnych gmin powiatu 
chrzanowskiego / instytucji kultury 

SZT. 

Gmina chrzanó: Muzeum – 8 
MBP - 246 
(w tym 99 przeprowadzonych                w formie on-
line) 
MOKSiR 
54 w Moksir 
110 –Online 
Powiat: 1 – Domek Artystów Wszelakich  
 

Liczba uczestników imprez 
organizowanych przez 
instytucje kultury 

dane poszczególnych gmin powiatu 
chrzanowskiego / instytucji kultury 

OSÓB 

GMINA CHRZANÓW: 
Muzeum – 370 
MBP - 13 187 
(uczestnicy fizyczni i on-line) 
MOKSiR – 14 264 
Muzeum – 0 
Domek Artystów Wszelakich - 101 

Liczba odnowionych 
obiektów zabytkowych na 
terenie powiatu 
chrzanowskiego  

dane powiatu chrzanowskiego i/lub właścicieli 
oraz zarządców zabytków 

SZT. 

BRAK DANYCH 

 

Obszar strategiczny: OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO 

Cel strategiczny:  Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego dla wzrostu 

jakości życia mieszkańców i podnoszenia atrakcyjności turystycznej powiatu chrzanowskiego 

Cel operacyjny III.3 
 

Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego 
 

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2020 
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Długość urządzonych i 
oznakowanych 
wielofunkcyjnych tras 
turystycznych na terenie 
powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego i/lub Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i/lub 
podmiotów oraz instytucji z sektora 
turystycznego i przemysłów czasu wolnego 

KM 

Brak danych 

Liczba turystycznych 
obiektów noclegowych 
i/lub miejsc noclegowych 
oraz liczba noclegów 
udzielonych Polakom oraz 
turystom zagranicznym 

dane poszczególnych gmin i/lub obiektów 
noclegowych 

SZT. 

703 - noclegi udzielone turystom krajowym w 
turystycznych obiektach noclegowych ogółem na 10 
tys. mieszkańców; ogółem 
 
61 - udzielone noclegi turystom zagranicznym w 
turystycznych obiektach noclegowych na 10 tys. 
mieszkańców; ogółem 
BDL GUS – dane za 2019, brak danych za 2020 

Infrastruktura 
gastronomiczna (liczba 
podmiotów z branż: 
zakwaterowanie  
i usługi gastronomiczne, 
możliwość przeliczenia na 
1 lub 10 tys. mieszkańców) 

dane poszczególnych gmin powiatu 
chrzanowskiego 

SZT. 

podmioty wg sekcji i działów pkd 2007 oraz 
sektorów własnościowych  
sekcja i - działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 
 
36 - dział 55 -  
zakwaterowanie  
  
293 - dział 56 -  
działalność usługowa związana z wyżywieniem 
 
BDL GUS – dane za 2020, 

 

Obszar strategiczny: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 

Cel strategiczny:  Wysoki poziom usług publicznych i współpracy sektorowej 

Cel operacyjny IV.1 
 

Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa  

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2020 
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Liczba wspólnych 
projektów samorządowych 
realizowanych  
w partnerstwie powiatu i 
gmin w ramach obszaru 
funkcjonalnego 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 

Brak danych 

Liczba procesów 
konsultacji społecznych 
prowadzonych przez 
Starostwo Powiatowe  w 
Chrzanowie 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 

1 – konsultacje Programu współpracy powiatiu 
chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021 

Liczba zrealizowanych 
wspólnych projektów 
rozwojowych w ramach 
Małopolski Zachodniej 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 
Brak danych 

Liczba zrealizowanych 
wspólnych projektów z 
partnerami zagranicznymi 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 

Brak danych 

Liczba zadań zlecanych 
organizacjom 
pozarządowym 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 

19 – liczba zawartych umów  

 

Obszar strategiczny: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 

Cel strategiczny:  Wysoki poziom usług publicznych i współpracy sektorowej 

Cel operacyjny IV.2 
 

Sprawność administracyjna 

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2020 

Liczba usług w powiecie 
świadczonych  
w formie elektronicznej 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 

4 – Wydz. KP 
8 – PODGIK chrzanów 
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Wyniki cyklicznego 
monitoringu usług 
publicznych świadczonych 
przez Starostwo 
Powiatowe w Chrzanowie 
oraz jednostki powiatowe 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie i jednostek powiatowych 

SZT. 

Brak danych 

Liczba pracowników 
samorządowych 
podnoszących własne 
kwalifikacje poprzez różne 
formy edukacyjne 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie i jednostek powiatowych 

SZT. 

3 OSOBY – OŚR 
87 OSÓB– POWIAT CHRZANOWSKI 
172 pracowników – GMINA CHRZANÓW 

Liczba projektów 
podnoszących 
umiejętności 
teleinformatyczne 
mieszkańców powiatu 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie i jednostek powiatowych 

SZT. 

Brak danych 

 


