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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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Monitoring  Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego za rok 2021 

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, 
rynku pracy i aktywizacji osób bezrobotnych, ochrony środowiska, poprawy jakości i dostępności 
komunikacyjnej, a także działalności kulturalnej i przemysłu czasu wolnego. 
 

I. Obszar strategiczny: Gospodarka, Edukacja i Rynek Pracy 
 
GOSPODARKA 

W obszarze wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej powiatu gminy prowadziły  prace nad 
poszerzeniem istniejących Stref Aktywności Gospodarczej, a także nabywały nowe nieruchomości. 
Duży nacisk kładziony był na podnoszenie kompetencji kadry urzędów w zakresie obsługi 
inwestorów  poprzez udział w szkoleniach w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora 
w Małopolsce”. To zadanie realizowane jest we współpracy z Krakowskim Parkiem 
Technologicznym. Promocja obszarów inwestycyjnych prowadzona była poprzez zamieszczane 
ofert inwestycyjnych na stronach internetowych urzędów. 

Nastąpiła intensyfikacja współpracy przedsiębiorców, jst oraz instytucji okołobiznesowych. 
Dzięki realizacji projektu przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w/w podmioty w 2021 
roku uczestniczyły w Targach EXPO REAL 2021 w Monachium. Podczas targów promowano tereny 
inwestycyjne Małopolski, była to również okazja do nawiązania kontaktów z potencjalnymi 
przyszłymi inwestorami.   
RYNEK PRACY 

W zakresie rozwoju przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy realizował swoje zadania 
ustawowe. Dzięki jednorazowym dotacjom na podjęcie działalności w powiecie powstało 129 
nowym firm. Realizowana była współpraca z podmiotami oferującymi instrumenty finansowe dla 
rozwoju działalności gospodarczej. MŚP mogły skorzystać z preferencyjnych pożyczek , skorzystać 
z dotacji na założenie lub rozwój działalności gospodarczej, a także wziąć udział w szkoleniach 
finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych Wykorzystywano też  pozostałe usługi 
i instrumenty, które wpływają na rozwój przedsiębiorczości jak: pośrednictwo pracy, giełdy pracy, 
poradnictwo zawodowe, szereg instrumentów, obniżających koszty zatrudnienia pracowników 
m.in.: prace interwencyjne – w ramach których 138 osób bezrobotnych podęło zatrudnienie. 
Dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców jak i osób bezrobotnych cieszyła się  organizacja 
programu stażowego. W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie skierował do obycia 
stażu łącznie 337 osób. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi systematyczny monitoring rynku pracy, 
a także bada potrzeby pracodawców. Na koniec grudnia 2021r. w rejestrze PUP figurowało blisko  
3300 firm i instytucji, z czego 137 to nowi pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali z usług 
pośrednictwa pracy PUP w Chrzanowie.  W tym samym okresie w Urzędzie Pracy w Chrzanowie 
zarejestrowanych było 2838 osób bezrobotnych tj. o 473 osoby mniej w promowaniu do 
analogicznego okresu w roku ubiegłym.  Na koniec  grudnia 2021 stopa bezrobocia w powiecie 
chrzanowskim wyniosła 6,7 %.   

W obszarze wspierania edukacji w zakresie przedsiębiorczości, placówki oświatowe  
indywidualnie podejmowały współpracę z przedsiębiorstwami. Realizowane były praktyki 
zawodowe, staże, szkoły zawierały z przedsiębiorstwami umowy patronackie. W większości szkół 
prowadzone były  zajęcia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwo zawodowe. 
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EDUKACJA 
W 2021 roku w placówkach  oświatowych realizowane były  liczne inwestycje i remonty. 

Dzięki realizacji projektów ze środków krajowych oraz unijnych placówki zostały doposażone 
w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.  

Kontynuowana była działalność Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie (CKZ)  
z udziałem Zespołu Szkół Technicznych „Fablok” oraz Zespołu Szkół w Libiążu. Funkcjonowanie CKZ 
pozwoliło na aktywną współpracę szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorstw oraz samorządu. Na 
prowadzenie CKZ pozyskano środki zewnętrzne, Powiat Chrzanowski w ubiegłym roku realizował 
2 projekty dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 , których łączna wartość to  ponad 5,7 mln zł.  W ramach 
projektów uczniom umożliwiono uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kursach, wyjazdach 
zawodoznawczych oraz korzystanie z doradztwa zawodowego. Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki w nauce otrzymali stypendia. Część środków została przeznaczona na doposażenie CKZ  
w sprzęt i pomoce dydaktyczne.  

W 2021 roku zrealizowana została kolejna edycja  kampanii promocyjnej „Dobra szkoła 
blisko Ciebie”, która miała zachęcić uczniów szkół podstawowych  do kontynuacji nauki w szkołach 
średnich na terenie naszego powiatu.  
 
INFRASTRUKTURA DROGOWA I DOSTĘPNOSĆ KOMUNIKACYJNA 
W 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zrealizował następujące inwestycje drogowe; 

 Przebudowa drogi powiatowej numer 1059K, odcinek I – w km od 0+022 do km 0+665; 
odcinek  II  –  w km od 0+694 do km 2+555, w miejscowości Chrzanów, Powiat 
Chrzanowski” (ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie) -  

 Przebudowa odcinka DP 1020 K ul. Piastowskiej w Babicach 
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości 

Alwernia, Powiat Chrzanowski” 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości 
Alwernia, powiat chrzanowski - roboty dodatkowe – 1,079 

Działanie dotyczące rewitalizacji i rozwoju sieci dróg na terenie powiatu było też realizowane 
przez samorządy gminne, które przeprowadziły liczne budowy, przebudowy remonty dróg 
gminnych (szczegóły w zał. Nr 1 pkt I.4.9) 

W zakresie infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A prowadziło prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia- 
Oświęcim- Czechowice Dziedzice. Prowadzona była również modernizacja linii kolejowej E-40 
Zabrze-Katowice Kraków,  
 

II. Obszar strategiczny: Bezpieczeństwo Publiczne, Społeczne 
i Zdrowotne Mieszkańców 
ZDROWIE 

W obszarze bezpieczeństwa publicznego, społecznego i zdrowotnego – zauważa się szeroką 
działalność Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. W ramach działalności profilaktycznej szpital  
zrealizował 4  programy profilaktyczne. Na szczególną uwagę zasługują inwestycje w chrzanowskiej 
lecznicy.  Głównymi obszarami przedsięwzięć inwestycyjnych  chrzanowskiego szpitala były: kontynuacja 
prac modernizacyjnych budynków w celu poprawy warunków leczenia i pobytu pacjentów, zakup nowych 
urządzeń diagnostycznych i zabiegowych umożliwiający wdrożenie nowoczesnych technologii medycznych, 
odtworzenie zużytych zasobów sprzętowych oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w sferze IT.  W 2021 
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roku zakończono także trwającą od 2018 roku realizację projektu „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz 
zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów”, 

finansowanego z funduszy UE  całkowita wartość nakładów inwestycyjnych  wyniosła prawie 15,5mln 
zł (szczegółowy zakres zrealizowanych zakupów i inwestycji znajduje się w załączniku nr 1 pkt II.1.3). 
POLITYKA SPOŁECZNA 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny realizowało zadania w ramach Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych jak:  przyznawanie pomocy pieniężnej oraz na 
kontynuowanie nauki dla osób opuszczających 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. 

W dziedzinie działalności prorodzinnej realizowana była promocja rodzicielstwa 
zastępczego, pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie i kwalifikacja kandydatów, 
szkolenia dla funkcjonujących rodzin poradnictwo specjalistyczne , realizowany był również projekt 
"Z pomocą rodzinie" finansowany ze środków unijnych.  

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie w roku sprawozdawczym 
zapewniał całodobową opiekę i wychowanie 29  wychowankom.  
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił pomocy i wsparcia osobom doświadczającym 
lub sprawiającym trudności wychowawcze,  zrealizował warsztaty podnoszenia kompetencji 
wychowawczych dla rodziców i opiekunów,  organizował grupy wsparcia, zajęcia, szkolenia 
i warsztaty. 
  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie  realizował swoje zadania statutowe 
poprzez  zapewnienie 101 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb.  
 Różne formy pomocy społecznej świadczone były przez samorządy gminne, w tym OPS-y 
oraz CUS. Wśród nich realizowane były zadania z zakresu:   asystentury, pogłębionej pracy 
socjalnej, wsparcia dla rodzin, mieszkań chronionych,  działań pomocowych ( finansowe, rzeczowe, 
w formie usług opiekuńczych); w formie pracy socjalnej, poradnictwa: psychologicznego, 
rodzinnego, prawnego; w formie udziału w grupie wsparcia oraz telefonu zaufania.   
Wszystkie jst aktywnie realizowały też zadania z zakresu integracji i wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych. 

W obszarze starzenia się społeczeństwa , Szpital Powiatowy w Chrzanowie zainicjował 
zakontraktowanie w NFZ oddziału medycyny paliatywnej. OPS-y realizowały program „Wspieraj 
Seniora – usługi opiekuńcze i pomoc w czasie covid-19”. Na terenie powiatu funkcjonowały 
Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora oraz stowarzyszenia zrzeszające seniorów. 
Organizowane były wydarzenia kulturalne I artystyczne  skierowane do seniorów. Nie zabrakło też 
działań z zakresu integracji międzypokoleniowej. 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

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 straże prowadziły swoją działalność w sposób ciągły.  Na stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych prowadzono  działania  informacyjne i podnoszące świadomość 
społeczną w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Funkcjonował też system  sms-owego  
powiadamiania mieszkańców. Realizowane były kampanie społeczne, prelekcje, spotkania 
dotyczące bezpieczeństwa. Kontynuowana była realizacja programu BEZPIECZNY POWIAT. Na 



6 
 

obszarze powiatu prowadzono monitoring wizyjny centów miast (Chrzanów, Libiąż, Trzebinia), 
działały również fotopułapki oraz monitoring wizyjny na składowisku opon w Trzebini. W zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego samorządy przeprowadziły budowy/przebudowy przejść dla 
pieszych. W szkołach realizowano wykłady i prelekcje z zakresu bezpieczeństwa.  Gmina Alwernia 
oraz Powiat Chrzanowski podpisały porozumienie z KPP dotyczące wsparcia finansowego na zakup 
radiowozu ( zakup został sfinalizowany w styczniu 2022 roku).  
 

III. Obszar strategiczny: Ochrona Środowiska i Oferta Czasu Wolnego 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

W zakresie ochrony środowiska duży nacisk kładziony był na edukację ekologiczną 
mieszkańców.  Środki z opłat i kar przeznaczone zostały na finansowanie:  konkursów ekologicznych, 
działań Powiatowej Rady Bartniczej w zakresie edukacji ekologicznej, Społecznych Straży Rybackich z terenu 
powiatu chrzanowskiego,  wyjazdów podopiecznych POWDIR Chrzanów oraz SOSW w Chrzanowie na tzw. 
”Zieloną szkołę”, organizację warsztatów ekologicznych, wspieranie dziecięcych kół turystycznych,  
szkolenia z zakresu ochrony środowiska, inicjatywy  realizowane przez Wydziału OŚR we współpracy ze 
stowarzyszeniami, przedszkolami I szkołami. Nastąpiła kontynuacja realizacji projektu EKO-POWIAT 
w ramach którego środki finansowe przeznaczono na:  utrzymanie pasieki powiatowej, wydanie 
ekologicznych materiałów promocyjnych oraz organizację konkursu fotograficznego. Powiat włączył się 
w  organizację „Dnia Ziemi w I LO w Chrzanowie” oraz Powiatowego Hubertusa. Doposażono też  Dom 
Płomyka i Iskierki w KP PSP w Chrzanowie. 

Powiat Chrzanowski  kontynuował  realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój fotowoltaiki 
w powiecie chrzanowskim”, w wyniku którego zrealizowano instalacje fotowoltaiczne  na 
budynkach przy ul. Partyzantów oraz Grzybowskiego.  Wykonano też dokumentację techniczną 
dla 4 kolejnych obiektów: POWDIR, ZST FABLOK, PODGIK, ZS LIBIĄŻ.  

Gminy kontynuowały działania związane ze wsparciem i promocją OZE. Dzięki funduszom 
unijnym samorządy gminne udzielały dotacji dla mieszkańców na montaż instalacji odnawialnych 
źródeł energii.  Jednostki oświatowe, jst, NGO’s prowadziły akcje i wydarzenia podnoszące 
świadomość mieszkańców w zakresie zdrowego i  ekologicznego stylu życia. 
OFERTA CZASU WOLNEGO 

W tym obszarze wyróżniły się liczne  inwestycje jst w infrastrukturę rekreacyjną i sportową.  
Rozpoczęła się realizacja inwestycji: „Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia 
sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska na boisko do piłki 
nożnej, koszykówki i streetball, bieżnię, trójskok i skok w dal, pole do gry w bule wraz 
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie – 
w 2021 roku wykonano I etap  tj. zadaszenie lodowiska. Powiat Chrzanowski zrealizował też 
zadanie polegające na zakupie 5 stacji samoobsługowej naprawy rowerów, w 2021 roku zostały 
one zamontowane w Chrzanowie, Wygiełzowie, Alwerni, Babicach i Libiążu. Wykonano również 
dokumentację projektową  na zadanie:  „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZST FABLOK  
w Chrzanowie”.  Zakończyła się „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki” -  zadania 
zrealizowanego przez Gminę Trzebinia przy wsparciu finansowym Powiatu Chrzanowskiego.  

Nie zabrakło też inwestycji skierowanych do cyklistów. Powstała ścieżka rowerowa łączącą 
Libiąż z Chrzanowem o długości 1,9 km . Kolejna powstała wzdłuż przebudowanej ul. Powstańców 
Styczniowych w Chrzanowie o długości 1,336 km. PZD w Chrzanowie zleciło wykonanie 
dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1029K oraz na  
budowę ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż DP 1055K tj. ul. Prusa w Alwerni.  

Szereg inwestycji w infrastrukturę wykonały gminy. Nastąpiła budowa/modernizacja 
obiektów sportowych, placów zabaw, tężni solankowych. Gmina Chrzanów oddała do użytku 
odrestaurowany Park w Kościelcu. Na terenie powiatu organizowano wydarzenia kulturalne 
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i rekreacyjno –sportowe adresowane do mieszkańców. Ze względu na pandemię oferta kulturalna  
była ograniczona, jednak aktywność  jst, klubów sportowych, domów kultury i stowarzyszeń była 
wyższa w porównaniu do roku poprzedniego.  
 

IV. Obszar strategiczny: Nowoczesne Zarządzanie Publiczne 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYSAMORZĄDOWA I MIĘDZYSEKTOROWA 

Dla wzmocnienia współpracy między samorządowej warte uwagi 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.  

W ramach współpracy samorządów, funkcjonowało utworzone w 2020 roku 
Stowarzyszanie Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” (zrzeszające 17 jst 
z terenu Małopolski Zachodniej), dodatkowo gminy wchodzące w skład Powiatu Chrzanowskiego 
utworzyły stowarzyszenie pn. „Aglomeracja Chrzanowska”. 

W obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, zadania realizowane były na 
zasadach określonych w programach współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. 

Powiat Chrzanowski po raz pierwszy udzielił pożyczki dla NGO, wystąpiło o nią  Stowarzyszenie 
„Stajnia Pałacowa w Płazie”. W ramach małych grantów organizacje pozarządowe zrealizowały 22 projekty.  
Przyznano też  Nagrody Starosty Chrzanowskiego BONUM FACERE - dla osoby zasłużonej w budowie 
społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego oraz OPTIMO MODO - dla organizacji 
pozarządowej wyróżniającej się w  działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na 
terenie powiatu chrzanowskiego. Po raz kolejny odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Chrzanowskiego. Szczegółowe sprawozdanie z współpracy powiatu Chrzanowskiego z NGO’s 
zamieszczone jest na:  https://www.powiat-chrzanowski.pl/organizacje-pozarzadowe/programy-
wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-
prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html 
SPRAWNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 

W obszarze cyfryzacji, zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków 
unijnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu chrzanowskiego”, dzięki któremu 
mieszkańcy mogą zdalnie korzystać z e-usług w geodezji. W Starostwie Powiatowym w Chrzanowie  
funkcjonował elektroniczny system zarządzania dokumentów Edok, a także system kolejkowy 

w Wydziale Komunikacji i Paszportów. We wszystkich urzędach funkcjonowały elektroniczne skrzynki 
podawcze EPUAP, odbywały się transmisje on-line sesji rad powiatu i gminnych. Wszystkie jst 
prowadziły strony internetowe oraz były aktywne na portalach społecznościowych.   

W zakresie podnoszenia kompetencji kadr administracji samorządowej zauważyć można 
ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników jst poprzez udział w szkoleniach, 
seminariach, warsztatach, forach oraz studiach podyplomowych.        

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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ZAŁACZNIK NR 1 - WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
KIERUNKACH INTERWENCJI W 2021 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 

GMINA TRZEBINIA 

1. Trwają prace nad poszerzeniem SAG przy węźle autostrady A4 w 
Trzebini. 
2. W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Miasta Trzebini podjęła uchwałę 
nr XL/365/VIII/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na 
Osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z 
ulicą Słowackiego. 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

1. nabycie terenu objętego zm. m.p.z.p. strefy przemysłowo-
usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina o pow. 1,4834 ha 
(w procesie nabywania zostały nabyte całe nieruchomości jak 
i udziały w nieruchomościach – pow. w przeliczeniu na nabyty udział 
w nieruchomościach).  

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. 0,0675 ha 

 

Nieuregulowane stany 
prawne nieruchomości, 
brak potwierdzenia ze 
strony właścicieli woli 

zbycia praw do 
nieruchomości, za ceny 

odpowiadające ich 
wartościom określonym 

przez rzeczoznawcę 

Budżet Gminy Chrzanów - 
1 122 017,36 zł - 
planowane środki na 
2021r. 
 
765 402,39 zł - 
wydatkowane środki w 
roku 2021 
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majątkowego, strach 
przed inflacją i masowa 
relokacja środków na 

rynek nieruchomości w 
poszukiwaniu wyższej 
stopy zwrotu (inflacja 

wyższa niż stopa zwrotu 
netto z lokat 
bankowych) 

spowodowały, że Gmina 
Chrzanów nie nabyła w 
roku 2021 wszystkich 

planowanych do 
nabycia nieruchomości, 

tym samym nie 
wszystkie zaplanowane 
w 2021 r. środki zostały 

wydatkowane. 

356 614,97 zł – środki, 
które nie zostały 
wydatkowane w roku 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Sporządzony został i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator 
w  Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego, 
który położony jest w obszarze nowej strefy gospodarczej po 

- Budżet gminy 



10 
 

południowej stronie linii kolejowej relacji Kraków – Katowice. Uchwała 
nr XL/365/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada  2021 r.  

GMINA CHRZANÓW 

 
Rada Miejska w Chrzanowie uchwałą Nr XXXVI/374/2021 z dnia 

26  października 2021 r. przyjęła  "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów".  W dokumencie 

wyznaczone zostały tereny aktywności gospodarczej pod usługi oraz 

działalność produkcyjną, przetwórczą, bazy, składy, centra logistyczne, 

itp. 

 

W 2021 r. Gmina Chrzanów kontynuowała prace planistyczne nad 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina 
i Luszowic, zainicjowane uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr 
XXIII/232/2020 z dnia 8 września 2020 r., o przystąpieniu do 
sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego. Projekt planu 
zakłada przeznaczenie części terenów położonych na pograniczu trzech 
obrębów ewidencyjnych: Chrzanowa, Balina i Luszowic pod tereny 
działalności gospodarczej w zakresie produkcji, usług, składów 
i magazynów. 

 Budżet gminy Chrzanów 

GMINA ALWERNIA 
 

Brak uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Alwernia - - 

 

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 W 2021 r. Gmina Trzebinia nie realizowała działań tego typu. - - 
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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 publikuje aktualną ofertę gminnych terenów 
inwestycyjnych na stronie internetowej www.trzebinia.pl w dziale 
dedykowanym obsłudze inwestora: 
https://trzebinia.pl/przedsiebiorcy/informacje-dla-
inwestorow/obsluga-inwestora 
Ponadto Gmina Trzebinia współpracuje z Krakowskim Parkiem 
Technologicznym oraz  Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH). 

- - 

GMINA 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, 
 

- - 

 

 

 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/oferty-inwestycyjne.html
http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/oferty-inwestycyjne.html
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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 
Udział Powiatu Chrzanowskiego  do projektu: „Standardy obsługi inwestora w 
Małopolsce” – szkolenia, warsztaty, informacje na stronie www. 

- - 

AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

S.A. 

Projekt pt. „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie 
małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz 
wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”. 
 
Projekt obejmuje dwa główne działania, pierwszym był wyjazd małopolskich 
JST na targi Expo Real 2021 do Monachium, który odbył się w październiku 
2021 r. W targach uczestniczyli przedstawiciele pięciu małopolskich gmin – 
Chrzanów, Babie, Trzebinia oraz Andrychów i Myślenice. 
Celem misji była przede wszystkim promocja terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych w Małopolsce, a także ułatwienie Jednostkom Samorządu 
Terytorialnego z terenu Małopolski nawiązania kontaktów z potencjalnymi 
przyszłymi inwestorami. Ponadto istotą misji były działania skupione wokół 
promowania i budowania pozytywnego wizerunku Małopolski na rynku 
Niemieckim. Dzięki organizacji misji wyjazdowej do Niemiec przedstawiciele 
małopolskich JST mieli możliwość przedstawienia oferty inwestycyjnej regionu 
oraz promowania jego walorów i potencjału. 
 
Natomiast drugim działaniem, które zostanie zrealizowane w 2022 roku jest 
wsparcie 30 małopolskich MŚP w zakresie umiędzynaradawiania działalności 
prowadzących działalność w ramach jednej z dwóch wybranych Inteligentnych 
Specjalizacji Województwa Małopolskiego tj. Przemysły kreatywne i czasu 
wolnego oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne zainteresowanych 
umiędzynarodowieniem swojej działalności, poszerzeniem swojej działalności 
eksportowej o nowe rynki zbytu, posiadających siedzibę lub oddział lub miejsce 

Internacjonalizacja 
przedsiębiorstwa 
utrudniona jest przez 
występowanie wielu 
barier (naturalnych, jak 
koszty transportu, bariery 
handlowe np. cła). Mimo 
to firmy coraz częściej 
dostrzegają szanse 
rozwojowe 
w internacjonalizacji 
działalności. 
Dotyczy to nie tylko 
dużych, ale również 
małych czy średnich 
przedsiębiorstw. 
Podstawą sukcesu jest 
odpowiednia strategia i 
poznanie rynku, często 
zupełnie innego od 
polskiego. Ze względu na 
specyfikę działalności 
MŚP ich 
internacjonalizacja może 

Projekt 
finansowany 
w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  
Dofinansowanie w 
ramach Osi 
Priorytetowej 3 
Przedsiębiorcza 
Małopolska, 
Działanie 3.3 
Umiędzynarodowi
enie małopolskiej 
gospodarki, 
Poddziałanie 3.3.1 
Promocja 
gospodarcza 
Małopolski RPO 
WM  
2014-2020 
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prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego oraz 
posiadające strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wezmą udział w misji na targi 
gospodarcze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Japonii. W ramach 
projektu zaplanowane są również szkolenia dla firm w zakresie obsługi 
inwestorów zagranicznych. 

napotkać na wiele 
różnych barier, znacznie 
trudniejszych do 
wyeliminowania, gdyż 
MŚP dysponują znacznie 
mniejszym zapleczem 
kadrowo-finansowym niż 
duże przedsiębiorstwa. 

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. 
Gmina Trzebinia przystąpiła do projektu pn. „Realizacja kompleksowego 
projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na 
rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”, 
w ramach którego odbyły się szkolenia oraz misja gospodarcza -  Targi Expo 
Real 2021 – w  Monachium. 

- - 

POWIAT CHRZANOWSKI 
(PIOS) 

Udział Starosty Chrzanowskiego w misji gospodarczej -  Targi Expo Real 2021 – 
w  Monachium. 

- 
W ramach 

projektu ARMZ 
S.A.  

GMINA ALWERNIA 
 

Udział w projekcie: „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”  
 

- - 

GMINA CHRZANÓW 

Gmina Chrzanów uczestniczy w projekcie zorganizowanym przez Krakowski 
Park Technologiczny „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Celem 
projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym JST w zakresie 
współpracy z inwestorem i wprowadzenie rozwiązań podnoszących 
atrakcyjność inwestycyjną w JST, tj. standardów obsługi inwestora. 

- - 
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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 

AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

S.A. 

Projekt pt. „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego 
wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach 
międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”. 
 
Projekt obejmuje dwa główne działania, pierwszym był wyjazd 
małopolskich JST na targi Expo Real 2021 do Monachium, który odbył 
się w październiku 2021 r. W targach uczestniczyli przedstawiciele 
pięciu małopolskich gmin – Chrzanów, Babie, Trzebinia oraz 
Andrychów i Myślenice. 
Celem misji była przede wszystkim promocja terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych w Małopolsce, a także ułatwienie Jednostkom 
Samorządu Terytorialnego z terenu Małopolski nawiązania kontaktów 
z potencjalnymi przyszłymi inwestorami. Ponadto istotą misji były 
działania skupione wokół promowania i budowania pozytywnego 
wizerunku Małopolski na rynku Niemieckim. Dzięki organizacji misji 
wyjazdowej do Niemiec przedstawiciele małopolskich JST mieli 
możliwość przedstawienia oferty inwestycyjnej regionu oraz 
promowania jego walorów i potencjału. 
 
Natomiast drugim działaniem, które zostanie zrealizowane w 2022 roku 
jest wsparcie 30 małopolskich MŚP w zakresie umiędzynaradawiania 
działalności prowadzących działalność w ramach jednej z dwóch 
wybranych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego 
tj. Przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz Technologie Informacyjne 
i Komunikacyjne zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej 

Internacjonalizacja 
przedsiębiorstwa 
utrudniona jest przez 
występowanie wielu 
barier (naturalnych, jak 
koszty transportu, 
bariery handlowe np. 
cła). Mimo to firmy coraz 
częściej dostrzegają 
szanse rozwojowe 
w internacjonalizacji 
działalności. 
Dotyczy to nie tylko 
dużych, ale również 
małych czy średnich 
przedsiębiorstw. 
Podstawą sukcesu jest 
odpowiednia strategia 
i poznanie rynku, często 
zupełnie innego od 
polskiego. Ze względu na 
specyfikę działalności 
MŚP ich 
internacjonalizacja może 
napotkać na wiele 

Projekt finansowany 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  
Dofinansowanie w ramach 
Osi Priorytetowej 
3 Przedsiębiorcza 
Małopolska, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki, 
Poddziałanie 3.3.1 
Promocja gospodarcza 
Małopolski RPO WM  
2014-2020 
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działalności, poszerzeniem swojej działalności eksportowej o nowe 
rynki zbytu, posiadających siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia 
działalności na terenie województwa małopolskiego oraz posiadające 
strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wezmą udział w misji na 
targi gospodarcze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Japonii. 
W ramach projektu zaplanowane są również szkolenia dla firm 
w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych. 

różnych barier, znacznie 
trudniejszych do 
wyeliminowania, gdyż 
MŚP dysponują znacznie 
mniejszym zapleczem 
kadrowo-finansowym 
niż duże 
przedsiębiorstwa. 

 

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 

Na terenie objętym rewitalizacją w 2021 r.działało 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. 

- - 
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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 

POWIATOWY URZĄD 
PRACY W CHRZANOWIE  

W ramach szeroko pojętej „przedsiębiorczości”  PUP w Chrzanowie  
realizował w 2021 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 2021r. powstało na terenie 
powiatu 129 nowych firm, po wcześniejszym przyznaniu z urzędu 
pracy  dotacji na ten cel. Klienci PUP na bieżąco są informowani o 
możliwości otrzymania wsparcia na ten cel. Zorganizowane było 
również  spotkanie w ramach „Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości”. Współpraca ze szkołami była znacząco 
zminimalizowana z uwagi na  stan  pandemii i  naukę zdalną uczniów. 
Dodatkowo w przypadku szkoleń z pomocy urzędu skorzystało 65 
osób, w tym w ramach sfinansowania studiów podyplomowych 6 
osób. 

W roku 2021 niektóre  
obszary aktywności 
urzędu pracy  zostały 
mocno  ograniczone z 
uwagi na  stan epidemii 
jaki został ogłoszony w 
kraju w roku 2020. 
Cześć zadań w zakresie 
obsługi klienta  została  
wdrożona  w formie 
telefonicznej i on-line.   

Ogółem: 2.506.569,49 zł. w 
tym: algorytm z Fundusz 
Prac : 803 162,47 zł, 
pozyskane dodatkowe 
środki na dotacje w kwocie: 
1.624 937,02 zł w ramach 
EFS oraz w ramach 
programu regionalnego 
„Bumerang”.  
Dodatkowo PFRON: 38 
499,00 zł. 
Kwota łącznie 
wydatkowana na szkolenia 
i studia podyplomowe 
wyniosła 219.984,43 zł 

AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

S.A. 

1) 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 „MOWES2 
– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” 
- w roku 2021 zrealizowano 174 porady udzielone przez doradcę 
pierwszego wsparcia w PCS osobom fizycznym/podmiotom prawnym z 
obszaru Małopolski Zachodniej  

Brak 
 

1) Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 9.3 – 
Projekt „MOWES2 – 
Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” 
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2) organizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników 
dofinansowanych w ramach „NetBon”  
- w roku 2021 przeszkolono 29 osób, w tym 22 z powiatu 
chrzanowskiego 
 
3) realizacja szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w ramach projektu „Nowy Start III” realizowanego na 
rzecz osób które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy 
- w roku 2021 przeszkolono 25 osób, w tym 19 z powiatu 
chrzanowskiego 

 
2) Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 8.4 – 
Projekt „Rozwój 
kompetencji kadr 
sektora MŚP subregionu 
Małopolski Zachodniej” 

 

3) Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 8.4 – 
Projekt „Nowy Start III” 

 

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 

 
POWIATOWY URZĄD 

PRACY W CHRZANOWIE 
 
 

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 .  

Brak  Bezkosztowo  

https://chrzanow.praca.gov.pl/programy-realizowane-przez-instytucje-zewenetrzne
https://chrzanow.praca.gov.pl/programy-realizowane-przez-instytucje-zewenetrzne
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PUP w Chrzanowie lokalnie  współpracuje na bieżąco z Agencją  
Rozwoju Małopolski Zachodniej, z którą wymienia informacje o 
możliwościach wsparcia rozwoju działalności gospodarczej. 

AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

S.A. 
 
 
 

1) realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na 
terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 
udzielanie preferencyjnych pożyczek dla MŚP: 
- Projekt „Pożyczka dla Start-Upów (działających poniżej 24 m-cy) 
wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa” – w roku 2021 udzielono 
2 pożyczki na łączna kwotę 178.300 zł,  w tym 1 pożyczka na kwotę 
70.000 zł dla przedsiębiorcy z powiatu chrzanowskiego 
 
2) realizacja projektu dla przedsiębiorców z terenu Małopolski, w tym z 
powiatu chrzanowskiego, w celu zapewnienia im finansowania 
płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nich 
negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19: 
- „Pożyczka płynnościowa POIR” – w roku 2021 roku udzielono 42 
pożyczki na łączną kwotę 14.114.072,17 zł, w tym 11 pożyczek na 
kwotę 3.725.960,00 zł dla przedsiębiorców z powiatu chrzanowskiego 
 
3) realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na 
terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 
udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 
- Projekt „Nowy Start III” – w roku 2021 udzielono 25 dotacji na łączna 
kwotę 576.250 zł, w tym 19 dotacji o wartości 437.950 zł dla 
podmiotów z powiatu chrzanowskiego 
 
4) realizacja projektów mających na celu zwiększenie potencjału, w 
szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w 
subregionie Małopolski Zachodniej, w tym powiatu chrzanowskiego, 
poprzez udzielanie dotacji na założenie nowych Przedsiębiorstw 
Społecznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS 
oraz na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES: 
- Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w roku 2021 udzielono 

Brak 1) Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 3.4.1;  
Umowa operacyjna: 
2/RPMP/15318/2019/0
/DIF/164 
 

2) Fundusz Pożyczkowy 
Wsparcia Płynności MŚP 
w ramach Programu 
operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 
2014-2020;  
Umowa operacyjna: 
2/POIR/11420/2020/VI/
DIF/338 
 

3) Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 8.4 – 
Projekt „Nowy Start III” 

 
4) Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 9.3 – 



19 
 

44 dotacje dla 15 PS o wartości 924.880 zł oraz przyznano 18 grantów 
dla PES o wartości 199.375,34 zł z obszaru Małopolski Zachodniej; w 
tym: 7 dotacji dla PS o wartości 147.140 zł oraz 6 grantów dla PES o 
wartości 59.646,84 zł dla podmiotów z powiatu chrzanowskiego. 

Projekt „MOWES2 – 
Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” 

 

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 

Udział w Ogólnopolskim Konkursie  Ekonomicznym (4. edycja) – 
Mistrzostwa Menedżerskie z wykorzystaniem Branżowych Symulacji 
Biznesowych organizowanym przez Fundację REVAS. 
 
Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”. 
 
Udział w XXXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej „Rola 
giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym” organizowanej przez 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 
 
Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o 
ubezpieczeniach społecznych”. 

- - 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 

„FABLOK’ 
W CHRZANOWIE 

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 
przypadkow on-line z 
powodu stanu pandemii 
COVID-19 

- 
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PCKU CHRZANÓW 

PCKU w Chrzanowie ma zawarte porozumienia z pracodawcami  w 
sprawie skierowania słuchaczy na praktyki zawodowe oraz zajęcia 
praktyczne. 
W zakresie praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych realizowane 
były porozumienia ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, Zakładem 
Opiekuńczo - Leczniczym dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP oraz Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w 
Płazie. 

W roku 2021  realizacja 
praktyk zawodowych z 
normalnym trybie była 
utrudniona z powodu 
epidemii COVID-19, 
mimo trudności 
wszystkie zaplanowane 
praktyki zawodowe 
zostały zrealizowane. 

- 

SOSW CHRZANÓW 

Realizacja zajęć edukacyjnych: „Podstawy przedsiębiorczości”  
i „Zajęć rozwijających zainteresowania zawodowe” w Branżowej Szkole 
I stopnia 
 
Realizacja zajęć  „Akademia Kreatywnej Kariery” - projekt prowadzony 
przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej 
 
Współpraca z pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyczną 
naukę zawodu 
Współpraca z Izbą Rzemieślniczą w Krakowie: zapoznanie uczniów z 
procedurą egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez Izbę 
Rzemieślniczą 

- - 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

Zajęcia edukacyjne  z podstaw przedsiębiorczości. 
- - 

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 

K. K. BACZYŃSKIEGO 

Udział uczniów w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pn. 
„Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej” I i II edycja, obszar 
przedsiębiorczość. 
 

- 
Budżet Powiatu, Państwa 
oraz UE. 

I LO W CHRZANOWIE 

 
-współpraca z Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędem Miasta, Nadleśnictwem, 
- uczniowie poznają m.in. specyfikę pracy na poszczególnych 
stanowiskach, 
-lekcje doradztwa zawodowego, 

Nauczanie zdalne - 
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-spotkania indywidualne uczniów z pedagogiem szkolnym/doradcą 
zawodowym,  
-współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery. 

GMINA TRZEBINIA – 
TRZEBIŃSKIE CENTRUM 

ADMINISTRACYJNE 

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; 
- 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. 

Ograniczenia związane z 
pandemią 
koronawirusa. 

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

GMINA CHRZANÓW 

 
Przeprowadzanie przez szkolnych specjalistów zajęć na temat 
gospodarowania czasem. 
Kreowanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu przez uczniów pracy 
grupowej, wyznaczanie dla uczniów zmiennych ról. 

- Budżet gminy Chrzanów 
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Przekazywanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania grup 
formalnych i nieformalnych np. fundacji i stowarzyszeń. 
Realizacja podstawy programowej, kształtowanie kompetencji 
kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, 
uwzględnienie problematyki przedsiębiorczości w tematyce lekcji 
wychowawczych, 
realizacja zajęć doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII oraz szkolnego 
systemu doradztwa zawodowego w pozostałych klasach, 
spotkania z pracodawcami w ramach zajęć doradztwa zawodowego, 
którzy zapoznają uczniów, m.in. ze swoją pracą, ścieżką kariery 
zawodowej, zasadami  prowadzenia działalności gospodarczej, 
szansami i  zagrożeniami, 
spotkanie z doradcą zawodowym  z Powiatowego Urzędu Pracy, 
działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu, 
działalność Szkolnego Koła Kariery, 
działalność Samorządu Uczniowskiego, 
realizacja projektów edukacyjnych, w których uczniowie kształtują 
kompetencje  w zakresie przedsiębiorczości. 
Działania w zakresie kształtowania przedsiębiorczości uczniów 
realizowano podczas warsztatów z wychowawcą mających na 
celu  poznanie i zrozumienie takich pojęć jak: rynek pracy, instytucje, 
doradztwo zawodowe, określenie własnych predyspozycji przy 
wyborze szkoły, pogadanki z rodzicami nt. wyboru szkoły przez dziecko. 
Podczas zajęć wykorzystano formy dramy, pracy w grupie, zespołowej. 
W ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego poruszano 
zagadnienia związane z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej z 
uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. 
Podejmowano tematy dotyczące przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej oraz zwiększenia swoich szans na rynku pracy poprzez 
zdobywanie kwalifikacji nie tylko w edukacji formalnej ale także 
poprzez kursy różnego rodzaju (np. kształtowanie umiejętności 
miękkich, kurs obsługi wózka widłowego), zakończone certyfikatem. 
Przygotowywano uczniów do autoprezentacji poprzedzonej zajęciami 



23 
 

dotyczącymi poszukiwania swoich zainteresowań, umiejętności, 
mocnych stron, określania osobowości zawodowej. 
Uczniowie wymagający indywidualnego wsparcia z zakresu 
poradnictwa zawodowego na przykład z uwagi na stan zdrowia 
kierowani byli do doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chrzanowie. 
Uczniowie wymieniają formy planowania, realizują zadania w terminie 
Uczniowie podejmują pracę w grupie. Są aktywnymi uczestnikami 
grupy, niezależnie od roli, którą podejmują. 
Uczniowie wskazują możliwości realizacji przedsięwzięć obywatelskich. 
Znają działalność wybranych stowarzyszeń. Są aktywnymi członkami 
stowarzyszeń lub fundacji. Działają na rzecz organizacji pozarządowych. 

GMINA ALWERNIA 
 

W szkołach podstawowych – klasy VII i VIII - realizowane są w ramach 
podstawy programowej z zajęcia z doradztwa zawodowego  

- - 

 

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 

AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

S.A. 

 
Nie realizowano działań ze względu brak możliwości pozyskania 
zewnętrznych źródeł finansowania. 
 

- - 

GMINA ALWERNIA 

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego nie należy tworzenie 
inkubatorów przedsiębiorczości w gminie. W ramach pracy USC 
dokonujemy tylko rejestracji i zmian w rejestrze CEiDG. 

- - 
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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 

POWIATOWY URZĄD 
PRACY W CHRZANOWIE  

 

Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Chrzanowie zarejestrowanych było 2838 osób bezrobotnych(w tym 
1558 kobiet).  W porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego liczba bezrobotnych zmalała   o 473 osoby. Na koniec  
grudnia 2021 stopa bezrobocia w powiecie chrzanowskim wyniosła 
6,7 %.   
BEZROBOCIE W GMINACH: Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych 
na koniec grudnia 2021r. (tendencja utrzymująca się od lat) było 
mieszkańców  miasta i gminy Chrzanów –40 % (1145 osób). Najmniej 
bezrobotnych z terenu powiatu chrzanowskiego to mieszkańcy gminy 
Babice –7% (250 osób). W gminie Trzebinia zarejestrowanych 
bezrobotnych było w analogicznym okresie 803 osoby, co stanowi 
28% udziału w strukturze bezrobocia wg gmin w powiecie 
chrzanowskim.  
W IV kwartale 2021 opracowano przez PUP Chrzanów i WUP Kraków  
badanie dot. Raportu „Barometr zawodów" – to prognoza 
zapotrzebowania na pracowników w 2022 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 

- 

Wydatkowano m.in. w 
ramach doposażenia 
stanowiska pracy:  
1.397.216,15 zł. oraz 
doposażenia z PFRON: 
80.000,00 zł, 
 prace interwencyjne : 
  721.689,04 zł 
staże : 3.047.523,20 zł 
oraz staże PFRON : 
7.813,00 zł 
 

http://www.barometrzawodow.pl/
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doposażenia stanowiska pracy w 2021r  z tut. Urzędem umowy 
zawarły 72  podmioty. 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 138 osób 
bezrobotnych zatrudnienie. Dużym zainteresowaniem ze strony 
pracodawców jak i osób bezrobotnych jest organizacja programu 
stażowego. W rok 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie 
skierował do obycia stażu łącznie 337 osób ( w tym 2 osoby w ramach 
bonu stażowego).  

 

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 

POWIATOWY URZĄD 
PRACY W CHRZANOWIE  

 

W tut. Rejestrze pracodawców na koniec grudnia 2021r. figurowało 
blisko  3300 firm i instytucji, z czego 137 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 
2021 dokonano ponad 550 kontaktów telefonicznych w wyniku czego 
pozyskano 141 oferty pracy.  W IV kwartale 2021 opracowano przez 
PUP Chrzanów i WUP Kraków  badanie dot. Raportu „Barometr 
zawodów" – to prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2022 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 

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 2021 
niektóre  obszary aktywności 
urzędu pracy  zostały  
ograniczone z uwagi na  stan 
epidemii jaki został ogłoszony 
w kraju w roku 2020. Cześć 
zadań w zakresie  obsługi 

Bezkosztowo 
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klienta  została  wdrożona  w 
formie telefonicznej i on-line.   

 

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. 

- - 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH 
„FABLOK’ 

W CHRZANOWIE-  CKZ 
ORAZ  ZESPÓŁ SZKÓŁ W 

LIBIĄŻU 
 

I. Realizacja projektu pn.  Rozwój edukacji zawodowej w powiecie 
chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty  
edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznym i 
pomocniczym mechaniczno- górniczym”  
Szczegółowe informacje o projekcie: https://ckz.zstfablok.edu.pl/ 
II.  Realizacja projektu  pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w 
Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój  CKZ i oferty  kształcenia 
zawodowego  
Szczegółowe informacje o projekcie: 
https://ckz.zstfablok.edu.pl/projekt-2-poprawa-edukacji/ 
 

- 
 

- 

PCKU CHRZANÓW 

PCKU na bieżąco monitoruje sytuację na rynku pracy starając się 
dopasować ofertę edukacyjną do jego potrzeb. W związku z powyższym 
porozumienia o współpracy są zawarte  ze Szpitalem Powiatowym w 
Chrzanowie, Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym dla Przewlekle 
Chorych Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, Powiatowym Domem 
Pomocy Społecznej w Płazie, Małopolską Uczelnią Państwową imienia 
rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Chrzanowską Izba 
Gospodarczą oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie. 

Nie wystąpiły trudności 
przy uruchamianiu 
kierunku kształcenia w 
zawodzie opiekun 
medyczny. 

- 

https://ckz.zstfablok.edu.pl/
https://ckz.zstfablok.edu.pl/projekt-2-poprawa-edukacji/
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Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i zmieniających się przepisów 
było w roku 2021 otwarcie kierunku kształcenia w zawodzie opiekun 
medyczny w systemie stacjonarnym. 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU 

Współpraca z: 
- Tauron Wydobycie i Tauron Polska Energia – umowa patronacka – 
technik górnictwa podziemnego i technik energetyk 
- Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej – umowa patronacka 
- Mostostal Kraków S.A. i Thermoplast Permanent Development S.A. – 
klasa szkoły branżowej ślusarz i operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych 

- - 

I LO W CHRZANOWIE 

- współpraca z Młodzieżowym 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. 

- - 

 

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 

ZSECH W TRZEBINI 

W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa 
Zawodowego. W jego ramach: 
a) w klasach I zrealizowano zajęcia w obszarze -   POZNAWANIE 
WŁASNYCH ZASOBÓW – autoanaliza ucznia pod względem 
edukacyjno-zawodowym i osobistym oraz przeprowadzono konkurs 
"Jestem przedsiębiorczy"; 

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

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH 
„FABLOK’ 

W CHRZANOWIE-  CKZ 
ORAZ  ZESPÓŁ SZKÓŁ W 

LIBIĄŻU 
 

I.W ramach projektu 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 i zakończonego  30.09. 2021 r. podejmowano  
następujące kierunki interwencji w 2021r.:  
- w ramach wsparcia edukacyjno – zawodowego : realizowano 
indywidualne doradztwo zawodowe co miesiąc (m-ce styczeń – 
czerwiec2021r.)  dla  30 uczniów  korzystających   ze stypendium w  roku 
szkolnym 2020/2021.  Prowadzono doradztwo zawodowe  grupowo lub 
indywidualnie dla pozostałych  uczestników korzystających z kursów 
zawodowych i zajęć językowych. Ogółem w 2021 r.  z doradztwa 
skorzystało 99 uczestników projektu i docelowo osiągnięto w projekcie 
wskaźnik tj. liczba  439 osób, które skorzystały z doradztwa 
zawodowego w projekcie. 
 Zajęcia z   doradztwa zawodowego    prowadzono  częściowo  
stacjonarnie i  w formie on –line.  

Zarówno w  projekcie 
kontynuowanym i 
zakończonym w 
30.09.2021r. jak i 
nowo rozpoczętym od 
01.09.2020r. na etapie 
realizacji przyczyną 
opóźnień  w 
przeprowadzenia 
kursów i zajęć , a także  
indywidualnego 
doradztwa jest  
pandemia COVID -19 i 
wynikające z tego 
faktu oboszczenia 
sanitarno-

Wykonanie wydatków  
realizowanego projektu I 
pod nazwą  „Rozwój edukacji 

zawodowej w powiecie 
chrzanowskim poprzez utworzenie 
CKZ i rozszerzenie oferty 
edukacyjnej w obszarze  głównym 
elektryczno-elektronicznym i 
pomocniczym Mechaniczno -
górniczym” 

W 2021 roku  w  I Projekcie na 
doradców zawodowych  
wydatkowano:   
Kwota wynagrodzeń doradców 
zawodowych   
1)   Wkład własny       1 472,52 zł 
2) Środki europejskie  12 516,66 

zł 
3) Budżet Państwa            736,26 

zł 

        Razem:              14 725,44 zł 
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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  ramach wsparcia edukacyjno – zawodowego  Doradca  zawodowy 
w 2021r. co miesiąc  dla 8 stypendystów ( w okresie styczeń – czerwiec 
2021r.) oraz dla 18 stypendystów w okresie (wrzesień – grudzień 
2021r.)   przeprowadzała doradztwo zawodowe. Doradztwem  
zawodowym objęto również uczestników kursów , szkoleń. Ogółem   
liczba osób objętych doradztwem w 2021r. wynosiła 48 uczniów- 
uczestników projektu. 
Zajęcia z   doradztwa zawodowego    prowadzono  częściowo  
stacjonarnie i  w formie on –line.  
Ponadto doradzca przeprowadzał ankiety dla uczestników projektu 
oraz  dla stypendystów oświadczenia nt.  sposobu wykorzystania 
uzyskanych   środków , a na ich podstawie dokonano analizy. 
 

epidemiologiczne.  
Możliwymi 
zastosowanymi  
usprawnieniami   była 
zamiana formy ze 
stacjonarnych zajęć 
doradztwa  na  formę 
on-line . 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie wydatków  
realizowanego projektu 
II pod nazwą  „Poprawa 

edukacji zawodowej w PCE  w 
Chrzanowie i ZS w Libiążu 
poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego” 
 

W 2021 roku  w  II Projekcie na 
doradców zawodowych  
wydatkowano:   
 Kwota wynagrodzeń doradców 
zawodowych   
1.Środki europejskie    13 193,87 
zł  
2.Budzet państwa              776,14 
zł  

                Razem:         13 970,01 zł 

- 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU 
Projekt CKZ „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w 
Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” 
Staże wakacyjne w ramach projektu 

  

PCKU CHRZANÓW 

 
Zgodnie z planem doradztwa zawodowego w PCKU w Chrzanowie 
realizowane było indywidualne doradztwo zawodowe. W pierwszym 
półroczu doradca zawodowy pełnił w każdym tygodniu dyżur w czasie, 
którego udzielał indywidualnego wsparcia zainteresowanym 
słuchaczom PCKU oraz innym osobom, w szczególności osobom 

Z powodu epidemii 
COVID-19 doradca 
zawodowy 
przeprowadzał rozmowy 
telefonicznie oraz 
udzielał informacji e-
mailem. Uruchomiona 
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zainteresowanym kształceniem w PCKU. Indywidualnych informacji, 
porad udzielali słuchaczom też nauczyciele zawodu. 

zastała nowa strona 
internetowa PCKU na 
której umieszczone 
zostały informacje   
związane z wyborem 
zawodu i planowaniem 
kariery zawodowej. 

SOSW CHRZANÓW 

 Opracowanie Programów doradztwa zawodowego w szkołach 
Ośrodka i ich realizacja 

 Realizacja zajęć edukacyjnych Doradztwo zawodowe w Szkole 
Podstawowej oraz w Branżowej Szkole I stopnia 

 Udział Ośrodka w projekcie „Otwarta firma”, który jest 
realizowany corocznie przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości; odbywały się spotkania uczniów z 
pracodawcami w zakładach pracy i w szkole, o tematyce związanej 
z pracą i doradztwem zawodowym 

 Organizowanie wizyt zawodoznawczych w celu poszerzania wiedzy 
zawodowej, poznawania warunków pracy i prowadzenia 
doradztwa zawodowego 

 Organizowanie spotkań uczniów – przyszłych absolwentów  
z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Chrzanowie: zapoznanie uczniów z organizacją pracy Urzędu , 
formami wsparcia oferowanymi przez Urząd w zakresie 
poszukiwania pracy 

 Utrzymywanie stałego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Chrzanowie przez Kierownika kształcenia praktycznego, 
zamieszczanie aktualnych ofert pracy na szkolnej tablicy ogłoszeń 

 Działania w Szkolnym kole aktywizacji zawodowej  
w Branżowej Szkole I stopnia. 

- - 

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

Problemy ze 
znalezieniem praktyk 

spowodowane 
pandemią koronawirusa 

- 
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I LO W CHRZANOWIE 
W I LO w Chrzanowie  odbywały się 
praktyki studentów oraz staże zawodowe. 

- - 

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 

K. K. BACZYŃSKIEGO 

 
Organizacja IV edycji kursu e-learningowego połączonego z 
konkursem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. 
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  i w klasach III – 2 godziny lekcyjne w roku szkolnym. 
Udział  uczniów w zajęciach edukacyjnych potwierdzających nabycie 
kompetencji kluczowych w ramach projektu „Akademia Kreatywnej 
Kariery” oraz  w ramach projektu „Innowacyjna Młodzież Kuźnią 
Kariery”. 
Udział uczniów w projekcie Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura 
Bezpieczeństwa” w zakresie prezentacji przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Nagrody  
IV edycji konkursu 

„Wyprawa na 3K:Kariera, 
Kompetencje, 

Kreatywność” zostały 
sfinansowane ze środków 

budżetu Powiatu 
Chrzanowskiego 

w wysokości 1.000,00 zł. 
 

W ramach projektu 
Innowacyjna Młodzież 

Kuźnią Kariery – młodzież 
pozyskała środki finansowe 

dla szkoły w wysokości 
3.000,00 zł 

GMINA CHRZANÓW 

Przedmiot „doradztwo zawodowe” znajduje się w programie 
nauczania klas VII i VIII szkół podstawowych w wymiarze 20 godzin na 
rok. Poza tym: 
Szkoły realizują doradztwo zawodowe przez prowadzenie 
zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu 
wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji 
edukacyjnych i zawodowy. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje 
się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy. 
Uczniowie uczestniczą w formach doradztwa zawodowego zgodnie z 
rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 
zawodowego. 
Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

- Budżet Gminy Chrzanów 
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- w oddziałach przedszkolnych na zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania 
przedszkolnego; 
- w klasach 1-6 szkół na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z 
zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy; 
- w klasach 7 i 8 na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 
- w klasach 7 i 8 na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o 
których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 
W kl. 1-8 na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu prowadzonych   w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 
ust. 1 pkt 5 ustawy; 
W kl. 4 - 8 na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się 
oddziałem; 
Dla klas ósmych organizowane są spotkania z przedstawicielami szkół 
ponadpodstawowych w ramach promocji ich oferty. 
Ponadto pedagog szkolny prowadzi indywidualne konsultacje dla 
uczniów klas ósmych, którzy potrzebują pomocy w podjęciu decyzji 
dotyczącej dalszego kierunku kształcenia. 
Na platformie Teams utworzony jest kanał doradztwo zawodowe, 
gdzie pedagog umieszcza informacje związane z rynkiem pracy, 
zawodami przyszłości, aktualna oferta szkół wykorzystując dane ze 
stron MEiN oraz Barometr Zawodów i Mapa Karier. 
Uczniowie uczestniczyli on-line w prelekcjach i prezentacjach 
nadsyłanych ze szkół ponadpodstawowych, targach edukacji.  
W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu uczniowie nabywali tzw. 
umiejętności miękkie, 
podczas lekcji wychowawczych uczniowie kl. VIII uczestniczyli w 
prezentacji szkół ponadpodstawowych, 
uczniowie kl. VIII uczestniczyli w dniach otwartych szkół 
ponadpodstawowych. 
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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 

1. Organizacja dni otwartych szkoły online i stacjonarnie dla uczniów 
szkół podstawowych. 

2. Spotkania promocyjne online z uczniami klas ósmych w 35 szkołach 
podstawowych powiatu chrzanowskiego i krakowskiego ( gmina 
Krzeszowice) 

3. W efekcie podjętych działań utworzono 5 oddziałów klas 
pierwszych. 

- - 

ZST FABLOK 

1. Opracowanie nowej ulotki promocyjnej wraz z opisami specjalności 
kształcenia. 
2. Promowanie nowych kierunków kształcenia na portalach 
społecznościowych Facebook i Instagram, na stronie internetowej 
szkoły oraz w szkolnej gazetce „Lokomotywacja”. 
3. Wykonanie nowych zdjęć pracowni dydaktycznych  
i wykorzystanie ich jako element graficzny w ulotce promocyjnej i 
informatorze o szkołach ponadpodstawowych powiatu 
chrzanowskiego. 
4. Nakręcenie nowego filmiku promującego szkołę. 
5. Przygotowanie nowej prezentacji multimedialnej przedstawiającej 
ofertę kierunków kształcenia wraz z opisem ścieżki edukacyjnej dla 
uczniów po szkole podstawowej.  
6. Promowanie kierunków kształcenia poprzez udział uczniów  
w darmowych kursach zawodowych, wakacyjnych stażach pracy, 
wycieczkach zawodoznawczych w ramach realizowanego  
w szkole projektu unijnego pn. “Poprawa edukacji zawodowej  
w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego”. 

Trudności: 
Ograniczenia związane  
z trwającą pandemią  
i czasowym zdalnym 
nauczaniem: 
1.Nie odbyły się Targi 
Edukacyjne w Krakowie. 
 
2.Czasowe zawieszenie 
realizacji kursów 
zawodowych 
realizowanych w 
ramach projektu 
unijnego. 
 
3. Brak możliwości 
„stacjonarnego” 
prezentowania się w 
szkołach 
podstawowych. 
 

- 
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7. Promowanie kierunków kształcenia poprzez działalność szkolnego 
Wolontariatu w różnych akcjach charytatywnych przyprowadzanych w 
szkole, powiecie i kraju. 
8. Promowanie kształcenia zawodowego poprzez nagradzanie uczniów 
stypendiami naukowymi w wysokości 10.000 złotych za wyniki w 
nauce z przedmiotów zawodowych w ramach realizowanego w szkole 
projektu unijnego pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w 
Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego”. 
9.Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiety o szkole, 
kierunkach kształcenia i dalszych potrzebach edukacyjnych. 
10.Promowanie kierunków kształcenia poprzez zorganizowanie 
spotkań online z uczniami i rodzicami klas ósmych ze szkół 
podstawowych w Chrzanowie i Powiatu Chrzanowskiego. 
11.Przekazanie ulotki promocyjnej w wersji online do doradców 
zawodowych i wychowawców klas ósmych szkół podstawowych w 
Chrzanowie i Powiecie Chrzanowskim.  
12.Działania promocyjne w chrzanowskich parafiach oraz parafiach 
Powiatu Chrzanowskiego poprzez przekazanie ulotek  
i plakatów promocyjnych. 
13. Przygotowanie stanowisk promocyjnych podczas XXII 
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. 
14.Przygotowanie stanowiska promocyjnego podczas IX Rajdu 
Chrzanowskich Cyklistów.  
15.Promocja kierunków kształcenia poprzez udział uczniów  
i nauczycieli w XV Małopolskiej Nocy Naukowców.  
Przygotowanie pokazów naukowych z dziedziny: elektroniki, robotyki, 
automatyki oraz druku 3D. 
16. Promowanie kierunków kształcenia poprzez organizowanie 
spotkań z absolwentami szkoły.  
17. Promowanie nowych kierunków kształcenia poprzez udział 
uczniów w szkolnym konkursie o odnawialnych źródłach energii oraz 
w szkolnym etapie olimpiady technicznej.  

 
 
Podjęte środki: 
1.Prowadzenie promocji 
w szkołach 
podstawowych z 
wykorzystaniem 
platform 
komunikacyjnych. 
Zdalne spotkania z 
uczniami klas ósmych i 
ich rodzicami.  
2.Przekazanie ulotki 
promocyjnej w wersji 
online do doradców 
zawodowych i 
wychowawców klas 
ósmych szkół 
podstawowych. 
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18. Promowanie kierunków kształcenia poprzez zakup nowych 
gadżetów promocyjnych. 
 
Efekty działań: 
- nabór uczniów na poszczególne kierunki kształcenia na rok szkolny 
2021/2022. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU 
Targi edukacyjne 
Wyjazdy do szkół podstawowych 
Informacje w mediach społecznościowych 

- - 

PCKU CHRZANÓW 

W ramach promocji kształcenia zawodowego w PCKU prowadzone 
były działania: 

 plakaty oraz ulotki z ofertą kształcenia  były umieszczone w 
ważnych  urzędach powiatu chrzanowskiego;   

 doradca zawodowy przeprowadził prelekcje promocyjną ze 
słuchaczami szkół ponadpodstawowych powiatu chrzanowskiego 
w formie zdalnej na platformie Teams  i Clasroom 

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

 umieszczono reklamy z ofertą kształcenia w tygodniku „Przełom” 
oraz w gazecie reklamowej Żółty Jeż; 

 udział w imprezach środowiskowych : „Herbatka u 
Zieleniewskich”, „Wakacje z biblioteką – warsztaty kosmetyczne 
„O co chodzi z makijażem”; 

 umieszczono plakaty reklamowe w pasażu obok Domu Kultury w 
Chrzanowie; 

 na stałe rozwieszone są banery reklamowe na ogrodzeniu ; 

 wykonana została nowa strona internetowa Centrum w celu 
zapewnienia dostępności informacyjnej.  

 

Działania promocyjne 
związane z 
bezpośrednim 
kontaktem ze 
środowiskiem były 
ograniczone w związku z   
epidemią COVID-19. W 
związku z tym w dużej 
mierze promocja była 
prowadzona droga 
elektroniczną 

W roku 2021 łączna kwota 
wydatków z budżetu 
jednostki na promocję 
kształcenia  wyniosła  
2 118,57 zł. 

 

 

SOSW CHRZANÓW 

1. Przedstawianie informacji o zawodach kształconych w szkole 
podczas dni otwartych Branżowej Szkoły I stopnia, prezentacja 
osiągnięć zawodowych uczniów na stronie internetowej szkoły, na 
portalu fb 

- 

- 
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2. Przedstawianie informacji o przebiegu nauki i możliwości zdawania 
egzaminów zawodowych w szkole i u pracodawców 
współpracujących ze szkołą 

 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

- przedstawianie słuchaczom klas programowo najwyższych ofert szkół 

z Powiatu Chrzanowskiego kształcących na kierunkach technicznych, 

- 
- 

ZSTU TRZEBINIA 
Cykliczne działania promocyjne prowadzone w szkołach 
podstawowych, mediach społecznościowych kierowane do uczniów i 
ich rodziców/opiekunów oraz społeczności lokalnej. 

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

- 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

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

- 
Środki powiatu:  

13 505,40 zł 

 

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 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH 
„FABLOK’ 

W CHRZANOWIE-  CKZ 
ORAZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W 

LIBIĄŻU 

Stan realizacji kierunku interwencji w 2021r.  dotyczył: 
W ramach realizowanego  projektu 1 pn. „ Rozwój edukacji 
zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i 
rozszerzenie oferty  edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- 
elektronicznym i pomocniczym mechaniczno- górniczym” z 
zakończeniem  do 30.09. 2021 r  zrealizowano  następujące formy 
wsparcia : 
- Kursy umiejętności zawodowych- - realizowano w I półroczu  kurs 
programowania sterowników PLC dla 8 osób,  kurs Montaż i 
uruchamianie układów elektropneumatycznych  dla 2 grup dla 10 osób, 
a także kurs projektowania i programowania układów 

Na etapie realizacji 
projektu I  trudności 
realizacyjne  wynikały z 
oboszczeń sanitarno- 
epidemiologicznych 
spowodowanych 
pandemią COVID 19, co 
skutkowało   
wprowadzaniem 
ciągłych zmian w  formie 
nauczania  ze 

Wykonanie wydatków 
łącznie  realizowanego 
projektu pod nazwą 
„Rozwój edukacji 
zawodowej w powiecie 
chrzanowskim poprzez 
utworzenie CKZ i 
rozszerzenie oferty 
edukacyjnej  w obszarze  
głównym elektryczno- 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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mechatronicznych dla 8 uczestników. Ponadto zorganizowano kurs 
operatora obrabiarek CNC  dla 6 osób oraz kurs maszynowa obróbka 
skrawaniem   dla 8 osób.  Zrealizowano kurs Konserwacja  maszyn i 
urządzeń elektrycznych ( metoda indywidualna 25 godz./ 1 osobę ) dla  
6 uczniów prowadzony przez dwóch nauczycieli zawodu. Łącznie w 
2021r. z kursów umiejętności zawodowych korzystało 40 uczniów. 
 
-  Kursy  z oprogramowań inżynierskich  w I kw. 2021r. zrealizowano  
kurs ZERO-OSN dla 5 osób,  kurs Solid EDGE dla 6 osób,,  kurs AUTOCAD 
dla 8 osób.  łącznie  w 2021r.19 uczniów korzystało z w/w kursów.    
- Organizacja staży w okresie lipiec- sierpień 2021r.- dla 40  uczniów , 
co  umożliwiło osiągnięcie docelowego, kluczowego  wskaźnika tj.220 
uczniów  korzystających ze staży w wymiarze  150 godzin. 
-  Zajęcia dodatkowe – tj. języki obce zawodowe- w I półroczu 
zrealizowano  zajęcia  z języka angielskiego  dla 14 osób, a także 
zrealizowano zajęcia z języka niemieckiego zawodowego dla 10 osób  . 
Z przyczyn pandemii COVID  zajęcia odbywały się metodą zdalną. W 
w/w zajęciach uczestniczyło 24 uczniów. 
-  w ramach kursów  specjalistycznych  dla nauczycieli w 2021r. 
zorganizowano w miesiącu styczniu 2021r. szkolenie z metodyki 
nauczania jęz. obcych zawodowych  dla 4 nauczycielek języków obcych 
oraz w czerwcu  br. kurs  Czujniki w aplikacjach przemysłowych dla 1 
nauczyciela  zawodu przez co  osiągnięto docelowy  wskaźnik kluczowy 
tj.   16 nauczycieli, którzy  nabyli kwalifikacji zawodowych . 
- w ramach edukacji zawodowej – z powodu COVID -19 nie 
zorganizowano w I poł. 2021r.   1 wyjazdu zawodoznawczego ani 1 
wyjazdu na targi  edu- zawodowe.  
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.  
 W ramach naboru  styczeń 2021  oraz naboru październik 2021r. 
łącznie do projektu zgłosiło się 144 osób, w tym tylko 25 uczniów  
pełnoletnich, co spowodowało, że  nie zorganizowano   wszystkich 

stacjonarnego  na formę 
zdalną lub hybrydową. 
Stwarzało to  
utrudnienia w realizacji  
kursów  i skutkowało 
ciągłymi zmianami 
harmonogramów  zajęć 
kursów.  Z przyczyn 
reżimu sanitarno – 
epidemiologicznego nie 
zdołano zrealizować 
wyjazdu 
zawodoznawczego i na 
targi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Trudności   
realizacyjne PROJEKTU II  
wynikały  z pandemii 
COVID-19,co   
skutkowało 
przesunięciem  
terminów realizacyjnych  
kursów umiejętności 

elektronicznym i 
pomocniczym 
mechaniczno-górniczym” 
 
W roku 2021 
wydatkowano środki  
 
–  224.498,84 zł uzyskane z 
UNI 
                            Rozliczane 
przez MCP  
–    44.244,53 zł  Wkład 
własny Powiatu  
                    Razem :       
268.743,37 zł      
w tym:   
– 91.739,33 – staże 
zawodowy dla  
                           uczniów 
–  103.641,28 – 
wynagrodzenia i  
 pochodne od  
wynagrodzeń dla 
nauczycieli  prowadzący 
kursy specjalistyczne i  
językowe dla uczniów oraz 
wynagrodzenie zespołu   
 projektowego 
– 19.565,58 – zakup 
materiałów                                       
eksploatacyjnych i 
dydaktycznych  
 na prowadzone zajęcia i 
kursy 
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zaplanowanych 2021r. kursów kwalifikacyjnych, gdyż większość 
uczniów w tym samym czasie korzystała z różnych form wsparcia w 
projekcie kontynuowanym. 
 Stan realizacji kierunków interwencji w 2021r. dotyczył : 
Kursy kwalifikacyjne – listopad 2021 r. rozpoczęcie realizacji kursu SEP 
dla 8 osób. 
Kursy  umiejętności zawodowych- w II połowie 2021r.  rozpoczęto 
realizacje  kursu SOLID EDGE  dla 5 osób,  kurs maszynowej obróbki 
skrawaniem dla 6 osób - łącznie  11 osób . 
-  Staże w okresie lipiec- sierpień 2021r- z tej formy wsparcia skorzystało 
23 uczniów niepełnoletnich.  
-  Kursy językowe i matematyczne -  zrealizowano kurs języka 
angielskiego zawodowego dla 2 grup – 12 osób oraz kurs jęz. 
niemieckiego  dla 2 grup -12 osób , a także kurs jęz. rosyjskiego  dla 12 
osób. Ogółem  w 2021r.liczba osób korzystających z kursów językowych 
wynosi 36 uczestników.  
W II połowie 2021r. rozpoczęto kurs  Zastosowanie metod 
matematycznych w przedmiotach zawodowych dla 10 uczniów. 
-   Wsparcie edukacyjno- zawodowe  w ramach w/w projektu w naborze 
październik 2021r.na rok szkolny 2021/2022 zakwalifikowano 18  
uczniów do stypendium za  osiągnięcia  w nauce z  w przedmiotów 
zawodowych.  
W listopadzie 2021r.  organizowano wyjazd zawodoznawczy dla 25 
osób do firmy  (Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury 
Kolejowej w Krakowie). 
 W I poł. 2021 r.   zrealizowano  30 godz. szkolenie „Mój pierwszy 
biznes” dla 5 uczestników. 

oraz zmianą  metod 
nauczania ze 
stacjonarnego na  
zdalne.Z powodu  braku 
pełnoletnich uczniów   
uruchomiono w 
listopadzie 2021r tylko 
kurs SEP, a pozostałe 
przesunięto na 
2022r.Natomist  
rozpoczęto  w IV 
kw.2021r. tylko dwa  
kursy umiejętności 
zawodowych  oraz 
zajęcia z jęz. obcych 
zawodowych i kursy 
matematyczne, co 
spowodowane było 
pandemią, a także 
brakiem chętnych 
uczniów na w/w/ kursy.  
Brak zainteresowania 
uczniów  kursami 
wynika z faktu ,iż  
uczniowie są 
uczestnikami projektu  
kontynuowanego jak 
również  nauczyciele 
zawodu są 
zaangażowani w 
prowadzenie kursów we 
wcześniejszym projekcie 
I . 

 – 51.485,18 – kursy 
prowadzone przez  
jednostki zewnętrzne- 
prawo  
 jazdy, kursy spawania inne 
 – refundacja kosztów   
poniesionych na realizacje 
staży  zawodowych przez 
pracodawców 
– ubezpieczenie staży oraz 
dojazd 
– 2.312,00  – Kursy 
specjalisyczne dla 
nauczycieli 
 
 
Wykonanie wydatków  
realizowanego projektu II 
pod nazwą   „Poprawa 
edukacji zawodowej w PCE  
w Chrzanowie i ZS w Libiążu 
poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego” 
 
W roku 2021 
wydatkowano środki 
 –  728.151,43  zł    
uzyskane z UNI 
 –    42.594,04 zł uzyskane z 
budżetu  
                                                  
państwa 
                Razem:         
770.745,47 zł      
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                     Rozliczane 
przez MCP  
–111.871,97 zł  Wkład 
własny    Powiatu  
Razem :                    
882.617,44 zł      
 
w tym:  
  – 120. 000,00 – stypendia 
naukowe  
                               dla 
uczniów 
  – 52.900,00 – staże 
zawodowy dla  
                           uczniów 
  – 141.318,93 – 
wynagrodzenia i pochodne 
od  wynagrodzeń dla 
doradcy oraz  
wynagrodzenie zespołu   
projektowego 
 –  515.704,42 – zakup 
materiałów  
eksploatacyjnych i 
dydaktycznych  
na prowadzone zajęcia i 
kursy oraz pomocy 
dydaktycznych do pracowni 
ZST ”Fablok” w Chrzanowie 
oraz do pracowni ZS w 
Libiązu 
– 52.694,09 – kursy 
prowadzone przez  
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jednostki zewnętrzne- 
prawo  
 jazdy, kursy spawania inne 
 – refundacja kosztów   
poniesionych na realizacje 
staży  zawodowych przez 
pracodawców 
– ubezpieczenie staży oraz 
dojazd 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU Kursy i szkolenia w ramach projektów unijnych   

PCKU CHRZANÓW 

 
PCKU jako placówka kształcenia ustawicznego prowadząc działania 
promocyjne promuje kształcenie ustawiczne i zdobywanie nowych 
kwalifikacji przez osoby dorosłe.  
Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku pracy starając się 
dopasować ofertę edukacyjną do jego potrzeb.  
Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i zmieniających się przepisów 
było w roku 2021 otwarcie kierunku kształcenia w zawodzie opiekun 
medyczny w systemie stacjonarnym. 

Nie wystąpiły trudności 
przy uruchamianiu 
kierunku kształcenia w 
zawodzie opiekun 
medyczny. 

 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji, lekcji z zakresu 

doradztwa zawodowego, 

 promowanie idei uczenia się przez całe życie 

 

  

ZSTU TRZEBINIA 
Uruchomienie nowego kierunku kształcenia - technik fotografii i 
multimediów 

- - 

I LO CHRZANÓW 

Nauczyciele I LO w Chrzanowie uzyskiwali dodatkowe kwalifikacje – 
udział w  szkoleniach, konferencjach. 
Równocześnie cały czas odbywa się motywacja do zdobywania 
nowych kwalifikacji i rozwoju zawodowego. 

  

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 

K. K. BACZYŃSKIEGO 

 
Ukończone szkolenia:  
- Grywalizacja w edukacji 
- Rozwój kompetencji-przedsiębiorczość, inicjatywność , kształtowanie 

 

Szkolenia w większości 
bezpłatne, ale również 

finansowane ze środków 
prywatnych jak  
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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 
- Canva dla nauczycieli 
- Nowe pomysły 2022 na zajęcia z doradztwa zawodowego 
- Co uczniowie muszą wiedzieć o emeryturze? 
- Jak przygotować uczniów do negocjacji? 
- Kongres OSE 2021  poświęcony problematyce zagrożeń w sieci oraz 
bezpiecznego wykorzystywania Internetu i technologii cyfrowych w 
edukacji 
- Świetne wystąpienia przed kamerą 
- Jak zmienia się rynek pracy? Transformacja cyfrowa i jej wpływ na 
wybór zawodu młodego pokolenia 
- Gamifikacja w edukacji ekonomicznej 
- Jak wspierać uczniów w planowaniu przyszłej kariery zawodowej? 
Interaktywne narzędzia wspierające 
- eCAMP doradcy zawodowego 
- Program Canva w praktyce szkolnej – plakat, gazetka szkolna, mapa 
myśli etc. 
- Proces doradczy w obszarze poszukiwania zatrudnienia 
- Komunikacja interpersonalna 
- Planowanie indywidualnej działalności 

i  środków budżetowych 
szkoły 
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- Depresje, samouszkodzenia, samobójstwa wśród młodzieży 
- Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego krok po kroku 
- Angielski dla początkujących A1 (Kierunek Kariera) 
 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

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

- 
Środki powiatu:  

13 505,40 zł 

 

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 w ramach Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej w postaci 17  laptopów.  

 Zakup 17 komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni 
komputerowej. 

- - 

ZSTU TRZEBINIA 
 Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia 
 Nowa pracownia informatyczna, 
 Projekt “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

- 

 Środki własne jednostki 
w ramach planu 
finansowego 

 Środki własne jednostki 
w ramach planu 
finansowego 

 Środki w zakresie 
funduszy celowych 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

- 
Wykonanie wydatków  
przyznanych z  w ramach 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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„FABLOK’ 
W CHRZANOWIE 

informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna 
tablica"-Zakup laptopów” 
 
 
 
 
 
 
 

Rządowego programu 
rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych na lata 
2020-2024- „Aktywna 
tablica"-Zakup laptopów 
W roku 2021 wydatkowano 
środki 
- na zakup 5 szt.laptopów w 
ramach Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica" 17 500,00 zł 
 
 –  14.000,00 zł-Budżet 
Wojewody  
–     3.500,00 zł -Wkład 
własny  
                                        
Powiatu  
Razem :                  
17.500,00  zł      

W ramach projektu z EFS pn.” Poprawa edukacji zawodowej w PCE  w 
Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego” zostały doposażone pracownie ZST”FABLOK” w 
Chrzanowie w tym: 
Pracownia CNC, 
Pracownia elektryczna (szkoła) 
Pracownia elektryczna (warsztaty) 
Pracownia Obróbki skrawaniem (tokarz) 
Pracownia Ruchu drogowego   
 

PROJEKT II.  

Realizacja doposażenia 

pracowni   przedłużała 

się do 30.06.2021r. z 

uwagi na złożone  

trudności występujące 

na rynku krajowym , w 

tym wywołane 

Wykonanie wydatków  
realizowanego projektu w 
2021 r. „Poprawa edukacji 
zawodowej w PCE  w 
Chrzanowie i ZS w Libiążu 
poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego” 
 
1.Środki europejskie 
398.724,30zł  
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W ramach projektu z EFS pn.” Poprawa edukacji zawodowej w PCE  w 
Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego” zostały doposażone pracownie w ZS w Libiążu 
 
 
 
 

pandemią COVID-19. W 

trakcie działań 

związanych z 

doposażeniem pracowni 

już na etapie procedur 

zamówień publicznych 

ujawniły się rozbieżności  

pomiędzy użytymi we 

wniosku nazwami 

przyrządów , urządzeń 

oraz ich parametrami  a  

stosowanymi   w obiegu 

handlowym  nazwami  i 

dostępnością towaru.  

Ponadto na rynku 

zastaliśmy   brak 

oczekiwanego 

asortymentu narzędzi 

lub urządzeń lub ich 

części. Natomiast była 

dostępność innych 

zestawów urządzeń i 

narzędzi  o parametrach 

innych , ale nie gorszych 

.   

 

2.Budzet państwa       
23.454,37 zł  

                Razem:       
422.178,67 zł 
 
Zakupiono  pomoce 
naukowe i 
oprogramowanie do 
pracowni j.n: 
–    47.154,00   -Pracownia 
CNC   
–  183.891,00  - Pracownia   
                         elektryczna 
(szkoła) 
–    35.989,80  - Pracownia   
                   elektryczna 
(warsztaty) 
–  83.959,87   - Pracownia  
       Obróbki  
skrawaniem(Tokarz) 
–  71.184,00 Pracownia 
Ruchu  
         Drogowego 
 
Wykonanie wydatków  
realizowanego projektu w 
2021 r. „Poprawa edukacji 
zawodowej w PCE  w 
Chrzanowie i ZS w Libiążu 
poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego” 
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1.Środki europejskie  
67.447,40 zł  
2.Budzet państwa         
3.967,49 zł  

                Razem:         
71.414,89 zł 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU 
Doposażenie pracowni technodydaktycznych w ramach projektów 
unijnych z funduszy unijnych 

  

PCKU CHRZANÓW 

 
PCKU zakupiło materiały dydaktyczne dla zawodów:  
technik usług kosmetycznych, florysta, opiekun medyczny, fryzjer. 
 Zakupiono także dwa projektory do użytkowania przez wszystkich 
słuchaczy PCKU. 

Nie wystąpiły problemy 
na etapie realizacji 
zamówień pomocy 
dydaktycznych. 

W roku 2021 łączna kwota 
wydatków z budżetu 
jednostki na zakup pomocy 
dydaktycznych kształcenia  
wyniosła  43 843,57 zł. 

 

 

SOSW CHRZANÓW 

 Zakup tablic interaktywnych i rzutników do Szkoły Podstawowej 
 Otrzymanie laptopów przekazanych przez Starostwo Powiatowe 
 Zakupienie wyposażenia do pracowni nauki zawodów: 

gastronomicznej, hotelarskiej i budowlane 
 Wykonanie instalacji sieci internetowej w budynkach szkoły 
 Przeprowadzenie prac remontowych w salach lekcyjnych, szatni i w 

bibliotece Ośrodka 
 Zakupienie 4 kompletów tablic interaktywnych i rzutników do 

Branżowej Szkoły I stopnia 
 Zakup programu do terapii Tomatisa 

  

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

 zakup podręczników do nowe podstawy programowej 
  

I LO CHRZANÓW 

Doskonalenie bazy I LO w Chrzanowie odbywa się na bieżąco, w miarę 
potrzeb i dostępnych środków finansowych. 
W 2021 roku wykonaliśmy remont dachu za środki finansowe z Powiatu 
Chrzanowskiego (153 012 zł) oraz zamontowaliśmy platformę 
przyschodową dla osób niepełnosprawnych dofinansowaną ze środków 
PFRON (27675 zł.).  
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II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 

K. K. BACZYŃSKIEGO 

 
Zakup 7 laptopów do nauki zdalnej 
 
Zakup do biblioteki szkolnej, w ramach NPRC, książek, czytnika kodów 
kreskowych, laminatora, niszczarki, laptopa, 3 regałów bibliotecznych, 
ramek.  
 
Zakup komputera stacjonarnego do biblioteki szkolnej. 
 
Pomoce dydaktyczne do w.f. (piłki, pachołki itp.)  
 
Stół do tenisa stołowego 
 
Projektor multimedialny oraz głośniki do projektora. 
 
 
Aparat fotograficzny Canon 
 
Mundury dla klasy mundurowej  
 
Pomoce dydaktyczne dla klasy mundurowej 
 
Atrapy karabinków do ćwiczeń musztry z bronią. 
Pozyskanie z innej szkoły mebli szkolnych oraz szafy pancernej 

 

 
Powiat Chrzanowski 

24.224, 55 zł 
 

Powiat Chrzanowski 
15.000,00 zł 

 
Budżet szkoły 

1.414,50 zł 
 

Budżet szkoły 
2.106,54 zł 

 
Budżet szkoły 

1.393,46 zł 
 

Budżet szkoły 
1.827,00 zł 

 
Nagroda finansowa 

3.128,98 zł 
Budżet szkoły 
1.8434,90 zł 

Budżet szkoły 
1.740,00 zł 

Budżet szkoły 
1.680,00 zł 

 
1.250,00 zł 

GMINA TRZEBINIA – 
TRZEBIŃSKIE CENTRUM 

ADMINISTRACYJNE 

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

Brak 

- Zakup pomocy 
dydaktycznych został 
sfinansowany ze środków 
pozyskanych z 0,4% 
rezerwy subwencji ogólnej 
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Realizacja projektów i programów: 
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 1 (MTAG1) w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój 
Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Cel 
projektu: wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach 
podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego 
umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i 
skutkami COVID-19. 
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 2 (MTAG2) w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój 
Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Cel 
projektu: wyposażenie Szkoły Modelowej - Szkoły Podstawowej nr 8 
im. Jana Pawła II w Trzebini w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, 
pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez 
szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą 
STEAM. Działania podejmowane są w związku z pandemią COVID-19 i 
mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii. 
- Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025"-zakup książek będących nowościami wydawniczymi, 
realizacja działań promujących czytelnictwo, zakup nowych 
elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. W 2021 r. wsparciem 
objęte zostały: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Trzebini, Przedszkole 
Samorządowe nr 2 w Trzebini, Szkoła Podstawowa w Dulowej. 
- „Aktywna Szkoła” - Rządowy Program  rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2021r. wsparciem 
zostały objęte następujące Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini, Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Trzebini, Szkoła Podstawowa w Myślachowicach 

- z budżetu jednostki 
realizującej tj. Szkoły 
Podstawowej w Lgocie: 44 
485 zł, Szkoły Podstawowej 
w Psarach: 50 988 zł. 

- MTAG1- Wartość projektu 
wynosi 74 997,41 zł w tym: 
wkład Funduszy 
Europejskich: 63 747,79 zł 
(85%), natomiast Budżet 
Państwa: 11 249,62 zł 
(15%). 

- MTAG2 - Wartość 
projektu wynosi 90 000,00 
zł, w tym: wkład Funduszy 
Europejskich: 76 500,00 zł 
(85%), natomiast Budżet 
Państwa: 13 500,00 zł 
(15%). 

- W ramach realizacji 
Priorytetu 3 "Narodowego 
Programu Rozowju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025" Gmina 
Trzebinia otrzymała 17 500 
zł dofinansowania na 
realizację zadania, co 
stanowi 80% kosztów 
zadania. Pozostałe 20% 
stanowi wkład własny 
gminy tj. 4 375 zł. Łączna 
wartość projektu w 2021 r. 
21 875 zł 
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- Laboratoria Przyszłości to Program skierowany między innymi do 
szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji 
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie obejmuje zakup 
wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i  rozwijaniu 
umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz 
umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również 
pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na 
stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

- Aktywna Tablica – Środki 
dotacji celowej z budżetu 
państwa: 42 000 zł, 
natomiast wkład własny 
Gminy Trzebinia wyniósł: 
10 500 zł. 

- Laboratoria Przyszłości – 
całość finansowana z 
budżetu państwa w 

wysokości 771 300 zł. 

GMINA CHRZANÓW 

Wydatki na naprawy i konserwacje, remonty w placówkach szkolnych: 
 
 SP1,SP3,SP5,SP6 SP8,SP10, SPB,SPL,SPPŁ ( w tym m.in wymiany rur  
instalacji wodociągowej w SP1,SP10, wymiana drzwi w SP3,SPPŁ, 
wymiany lamp w SP1, SP8,SPPŁ, naprawa schodów w SPPŁ, naprawa 
zaworów grzejnikowych w SPPŁ, naprawa nawierzchni w SPL); 
wymiana okien w SPB wymiana opraw oświetleniowych w ramach 
Funduszu Sołeckiego w SP Balin oraz remonty prowadzone przez 
ZEASIP w placówkach tj. remont instalacji wodnej w SP1, remont 
podłogi w SPL, remont schodów w SP8. 
 
Wydatki na naprawy i konserwacje, remonty w przedszkolach  
 
 PS1,P2,P4,P5,P7,P8,P9,P10,PS11,PB,PPŁ (w tym m.in: usunięcie awarii 
instalacji elektrycznej w PS2,PS4; wymiana elementów instalacji 
wodnej w PS2,PS4, PS7; konserwacja podłóg w PS11, usunięcie awarii 
w pomieszczeniach wentylatorni w PS4, naprawa powłok malarskich w 
PS4, remont piwnicy w PSB ); 
remont ogrodzenia w ramach Funduszu Sołeckiego w PS Balin oraz 
remonty prowadzone w przedszkolach przez ZEASIP tj. remont szatni 
w PS4, remont sanitariatów dla dzieci w PS4, remont klatki schodowej 
oraz holu w PS9, remont kuchni w PS9, remont tarasu i schodów 
zewnętrznych przy PS1. 
 

 

Ogółem wydatki szkoły: 
365 454,03 zł 

 
w tym: 

 
środki pochodzące z 
ochrony środowiska: 

68 572,00 zł; 
 

Fundusz sołecki sołectwa 
Balin:19 962,00 zł 

 
 

Ogółem wydatki 
przedszkola:  
297 694,84 zł 

w tym: 

Fundusz sołecki sołectwa 

Balin:10 000,00 zł 
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Zadania inwestycyjne 
 
Dostosowanie budynku SP3 w Chrzanowie do wymogów p.poż.; 
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 -w Chrzanowie ul. 
Zielona w ramach budżetu obywatelskiego; 
Budowa platformy pionowej dla niepełnosprawnych w SP1 
w Chrzanowie ; 
Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w PS10 
w Chrzanowie ; 
Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w PS8 
w Chrzanowie; 
Dostosowanie budynku PS8 w Chrzanowie do wymogów p.poż.; 
Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w ŻM 
w Chrzanowie; 
Dostosowanie kotłowni i urządzeń kotłowni w SP  w Płazie do 
obowiązujących przepisów energetycznych. 

Ogółem zadania 

inwestycyjne: 

754 869,53 zł 

 

 

GMINA ALWERNIA 
 

1.Doposażenie szkół i przedszkoli z niezbędne pomoce dydaktyczne ze 
środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych: realizacja 
projektu „Małopolskie talenty” udział w programie „Aktywna tablica”, 
„Laboratoria przyszłości”, doposażenie szkoły w ramach 0,4% rezerwy 
subwencji oświatowej (pracownie przyrodnicze do SP Grojec) 
2. Doposażenie i remont stołówek w Szkołach podstawowych w 
Kwaczale i Porębie Żegoty związana z programem „ Posiłek w szkole i 
w domu” moduł 3. 
3. Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego przy Szkole 
Podstawowej w Alwerni.  

 
2. Dotacja MUW 

3. Dotacja PROW ARMIR  
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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 

1. Szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej: 
 organizacja egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, 
 „Kiedy życie boli-zaburzenia depresyjne, samookaleczenia i myśli 

samobójcze u młodzieży” 
 „ Manipulacja i agresywność. Psychologia zachowań w sytuacjach 

trudnych” 
 „Ochrona danych osobowych” 
2. Indywidualne formy doskonalenia zawodowego realizowane przez 

nauczycieli:  
 studia podyplomowe dotyczące nauczania przedmiotów 

zawodowych w ramach kształcenia w zawodach –  technik spedytor 
i logistyk – 1 osoba, technik analityk- 1 osoba 

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

- - 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 

„FABLOK’ 
W CHRZANOWIE 

2 nauczycieli ukończyło 3 rodzaje  studiów  podyplomowych , 
2 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe  
Odbyło się 1 szkolenie Rady Pedagogicznej pn" Zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne w sytuacji kryzysowej  wywołanej pandemią COVID-19 " 
2 nauczycieli odbyło szkolenia w formie kursów  dokształcających  

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

 

ZSTU W TRZEBINI 

Bieżące kursy, szkolenia, studia podyplomowe 

- - 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektów unijnych - - 
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Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli 
Szkolenia branżowe dla nauczycieli 
Studia i kursy według harmonogramu 

PCKU CHRZANÓW 

 
W roku 2021 zorganizowano dwa ogólne szkolenia dla rady 
pedagogicznej. 
 Pięciu nauczycieli  odbyło szkolenia tematyczne z zakresu nauczanego 
przedmiotu zawodowego  co pozwoliło na podniesienie efektywności 
prowadzonych zajęć. Dwóch nauczycieli odbyło obowiązkowe 
szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu.  Jeden nauczyciel 
ukończył  studia podyplomowe, dwóch nauczycieli  dodatkowo 
rozpoczęło 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 2021 łączna kwota 
wydatków z budżetu 
jednostki na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli  
wyniosła   

4 156,00 zł. 

 

 

SOSW CHRZANÓW 

 Podejmowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach 
studiów podyplomowych, kursów doskonalących, warsztatów i 
konferencji z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego oraz 
specjalistycznego związanego z edukacją uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i głębokim (arteterapia, integracja 
sensoryczna, spektrum autyzmu oraz alternatywne metody 
komunikacji, rozpoznawanie zachowań agresywnych). 

 Uczestniczenie w szkoleniach branżowych nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. 

- - 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

udział kadry pedagogicznej szkoły w szkoleniach organizowanych 

przez  centrum kształcenia „ Lektikon” 
- - 

I LO CHRZANÓW 

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

- - 

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 

K. K. BACZYŃSKIEGO 

Szkolenie doskonalące obsługę platformy Classroom (stacjonarne): 
- 

Szkolenie wewnętrzne 
 

Budżet szkoły 
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Pakiet szkoleń (on-line) w Ośrodku Rozwoju Kompetencji 

Edukacyjnych:  

1. Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie 
umiejętności uczenia się. 

2. Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa. 
3. Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej. 
4. Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i 

stacjonarnej. 
5. Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i 

skutecznie się przed nią bronić. 

2.900,00 zł 
 

GMINA TRZEBINIA – 
TRZEBIŃSKIE CENTRUM 

ADMINISTRACYJNE 

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 2021 roku 
145 861,68 zł 

GMINA CHRZANÓW 

Nauczyciele uczestniczyli w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia 
zawodowego w ramach pracy zespołów przedmiotowych nauczycieli, 
podczas których nauczyciele dzielili się wiedzą i doświadczeniem, w 
szczególności w zakresie: 
- wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, narzędzi, 
aplikacji i platform edukacyjnych w edukacji zdalnej, 
- wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych i 
wewnątrzszkolnego badania diagnostycznego do podniesienia jakości 
pracy szkoły, 
- dostosowanie metod  i form pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, doskonalenie w zakresie tworzenia 
indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz 
wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. 
Nauczyciele  prowadzili  i obserwowali zajęcia otwarte prowadzone 
przez koleżanki i kolegów, których celem było wzajemne dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem; wśród rodzajów i tematyki zajęć, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem były m.in. zajęcia z kodowania, 

- Budżet jst 
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przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej w zakresie procedur 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty. 
Dodatkowo nauczyciele wzięli udział w różnych warsztatach/ 
webinariach/ 
- Czas na Progres, I Ogólnopolska Konferencja Progresowni, O 
wspieraniu ucznia i siebie w nowej rzeczywistości. 
- MCDN, Konferencja online, Małopolski Kongres Szkolnego 
Doradztwa Zawodowego. 
- Jak być nauczycielem asertywnym i życzliwym jednocześnie?- 
szkolenie. 
- Przestymulowanie - praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym 
sensorycznie- szkolenie. 
- Sensoryczne zabawy w plenerze- webinarium. 
- Znaczenia złości w rozwoju dziecka w wieku szkolnym- webinarium. 
- Jak wyciszyć dziecko? Skuteczne metody pracy z grupą oraz według 
indywidualnych potrzeb- webinarium. 
- II spotkania w sieci „Innowacyjny polonista”- warsztaty. 
- Webinarium- Na pomoc wyobraźni geometrycznej. 
- 7 zasad mądrego testowania na dobry początek roku. 
- Autyzm. Codzienność. Szkoła bez barier - Inkluzja w praktyce –    
szkolenie. 
Nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych bezpłatnych szkoleniach, 
najczęściej były to webinaria oraz warsztaty online 
-dotyczące: tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych, 
-metod aktywnych z wykorzystaniem TiK, 
-nowych technologii, 
-sposobów na redukcję stresu, 
-bezpieczeństwa w sieci, 
-pomocy PPP, 
-rozpoznawania symptomów depresyjnych 
-nowych wymagań dotyczących egzaminu ósmoklasisty. 
W ramach WDN przeprowadzono bezpłatne szkolenia rady 
pedagogicznej : 
-dziecko z cukrzycą w szkole ogólnodostępnej 
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-Pracownicze Plany Kapitałowe 
-procedury bezpieczeństwa w okresie stanu pandemii 
-procedura postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w 
szkole 
-egzamin ósmoklasisty, szkolenie dla nauczycieli przed egzaminem. 

 

GMINA ALWERNIA 
 

Kadra pedagogiczna doskonali się zgodnie z potrzebami danej szkoły 
lub przedszkola oraz zgodnie z corocznym planem doskonalenia 
zawodowego, który powstaje na podstawie analizy potrzeb 
szkoły/przedszkola. Szkoły i przedszkola współpracują z 
rekomendowanymi przez Kuratorium Oświaty ośrodkami 
doskonalenia nauczycieli szczególnie z MCDN w Oświęcimiu. 

 

brak 
W ramach planu 

finansowego 
szkoły/przedszkola 

 

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 

POWIATOWY ZARZĄD 
DRÓG W CHRZANOWIE 

Przebudowa drogi powiatowej numer 1059K, odcinek I – w km 
od 0+022 do km 0+665; odcinek  II  –  w km od 0+694 do km 2+555, 
w miejscowości Chrzanów, Powiat Chrzanowski” 

Okres realizacji zadania: 26.08.2020 r. – 30.07.2021 r. 

Lokalizacja inwestycji: ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie 

W ramach inwestycji przebudowano 2,504 km DP 1059K 
ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie. 

Zakres robót zrealizowanych w projekcie: 

 

Inwestycja została 
zrealizowana przez Powiat 
Chrzanowski w ramach 
Funduszu Dróg 
Samorządowych.  
Środki na dofinansowanie 
inwestycji pochodzą 
z państwowych funduszy 
celowych 
Całkowity koszt 
wykonanego zadania 
wyniósł: 2 787 879,24 zł – 
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 przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku o długości 2,504 
km 

 wykonanie 3,328 km pobocza 
 Wykonanie odcinka chodnika o długości 1,522 km i ciągu 

pieszo-rowerowego (1,336 km)  
 budowa zatoki autobusowej 
 doświetlenie przejścia dla pieszych 
 wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych 
 poprawa istniejącego odwodnienia pasa drogowego 

w tym koszty 
kwalifikowalne 2 219 
860,32 zł 
Wartość dofinansowania 
z FDS: 1 109 929,49 zł 

Wkład własny powiatu: 1 
677 949,75 zł 

 

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 

POWIATOWY ZARZĄD 
DRÓG W CHRZANOWIE 

Przebudowa odcinka DP 1020 K ul. Piastowskiej w Babicach:  
roboty drogowe na DP 1020K ul. Piastowskiej w Babicach: na odcinku 
od obwodnicy Babic w kierunku Włosienia – na długości ok. 0,28 km.  
Zakres robót: przebudowa nawierzchni drogi wraz z poboczem na 
długości ok. 280 m, wraz z poprawą odwodnienia . 
 
Przebudowa polegała na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, 
wykonaniu obustronnych poszerzeń do szerokości 6,0 m i ułożeniu 
podbudowy gr 15 cm z mieszanki MCE. Ułożenie nowego pakietu 
bitumicznego (warstwa wiążąca i ścieralna na pow. 1680,00 m2 oraz 
wykonanie poboczy i konserwacja istniejących rowów) 

 Dofinansowanie 

ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych  

z Funduszu 
Przeciwdziałania  
COVID-19 
Koszt inwestycji:  
326 615,65 
w tym dofinansowanie z 
RFIL: 150 000,00 zł 
dofinansowane z Gm. 
Babice 79 500,00 zł 
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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 

- 

Zadanie zgłoszone w 2020 roku do Strategii Woj. 
Małopolskiego – Małopolska 2030. Planowane 
pozyskanie środków zewnętrznych na 
realizację zadania. 

- - 

 

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 

- 

Zadanie częściowo realizowane przez PZD w Chrzanowie w ubiegłych 
latach. 
Wykonane przebudowy dróg powiatowych na 
obszarze gminy Trzebinia. Zadanie zgłoszone w 2020 roku do Strategii 
Woj. Małopolskiego – Małopolska 2030. Planowane pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację zadania. 

- - 
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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 

 
 

POWIATOWY ZARZĄD 
DRÓG W CHRZANOWIE 

 
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 
12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski” 
Okres realizacji zadania: 08.06.2020 r. – 19.05.2021 r. 
Lokalizacja inwestycji: ul. Krakowska w Alwerni 
W ramach inwestycji przebudowano 1,079 km DP 1026K 
ul. Krakowskiej w Alwerni. 
Zakres robót obejmował przebudowę odcinka DP 1026K polegającą na 
wymianie istniejącej podbudowy tłuczniowej na podbudowę z MCE 
wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek 
mineralno-bitumicznych. Wykonanie nawierzchni chodników i 
zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z ułożeniem krawężników i 
obrzeży . Oznakowanie pionowe i poziome oraz wykonanie dwóch 
przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym zasilanym solarnie.   

 
 

- 

Inwestycja została 
zrealizowana przez Powiat 
Chrzanowski w ramach 
Funduszu Dróg 
Samorządowych.  

Środki na dofinansowanie 
inwestycji pochodzą 
z państwowych funduszy 
celowych 

Całkowity koszt 
wykonanego zadania 
wyniósł: 1 778 951,73 zł – 
w tym koszty 
kwalifikowalne 
1 650 519,32 zł 

Wartość dofinansowania 
z FDS: 825 259,49 zł 

Wkład własny powiatu: 
825 259,83 zł 
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w tym udział Gminy 
Alwernia: 55 941,58 zł 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 
12+521 w miejscowości Alwernia, powiat chrzanowski - roboty 
dodatkowe – 1,079 km 

- 

114 571,38 

dofinansowane z Gminy 
Alwernia 55 941,48 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 

ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH W 

KRAKOWIE 

Zadanie zakończone w 2019. Opracowane Studium Techniczno 
Ekonomiczno Środowiskowe. Wybrany wariant wschodni 
łączący się z Węzłem Rudno.  
Wariant ten zaopiniowany pozytywnie umieszczony został w 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego. Na tym zadanie na chwilę obecną zakończono. 

- - 

 

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 

ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH W 
KRAKOWIE 

 
30.12.2021 – RDOŚ w Krakowie wydał decyzję odmowną na realizację 
powyższego zadania. 

- - 
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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 

- Zadanie zrealizowane we wcześniejszych latach  - - 
 

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 

POWIATOWY ZARZĄD 
DRÓG W CHRZANOWIE 

Przebudowa odcinka  ul. Piaski w Myślachowicach 

W ramach realizacji zadania przebudowano 0,37 km nawierzchni drogi 
wraz z poboczem.  

 

Dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 

 Całkowity koszt zadania: 
239 321,80 zł 
W tym dofinansowanie z RFIL 
119 615,90 zł 
Dofinansowanie z Gminy 
Trzebinia  119 660,90 zł 

W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej nowego 
połączenia drogowego pomiędzy ul.  Borowcową i Powstańców 
Styczniowych w Chrzanowie oraz łącznikiem pomiędzy ul. 
Powstańców Styczniowych, a rondem Rotmistrza Pileckiego na 
skrzyżowaniu D933 i ul. Oświęcimskiej w 

 

Całkowita wartość zadania – 
210 000,00 zł 
W roku 2021 wydatkowano 
kwotę 70 000 zł 
dofinansowane z Gminy 
Chrzanów - 70 000 zł 
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Chrzanowie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach znajdujących 
się na terenie powiatu chrzanowskiego 

GMINA TRZEBINIA 

Drogi publiczne: Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini etap 
II - długość 16,5 m, nowy przepust na potoku Ropa koszt 288 855,41zł; 
Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini etap II- długość 262 m, koszt  
259 923,54 zł. (w tym w 2021 r. środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych 112 991, 45 zł) 
Pozostałe drogi: Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w 
Myślachowicach etap II i III- długość 281 m, koszt 382 357,00 zł; 
Przebudowa odcinka ul. Bema w Trzebini  - długość 40 m, koszt 92 
458,34 zł; Przebudowa odcinka ul. Polnej w Płokach - długość 300 m, 
koszt 138 242,34 zł; Budowa ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. 
Ochronkowej w Trzebini-  długość 64 m  , koszt 229 357,98 zł : 
Przebudowa ul. Św. Floriana etap I - długość 283 m, koszt 399 990,11 
zł: Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej – 
długość 140 m, koszt 160 490,39 zł: Budowa parkingu przy ul. 
Dworcowej w Trzebini – koszt 778 791,32 (w tym środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000, zł): Parking przy ul. Jana 
Pawła II w Trzebini – koszt 274 745,00 zł: Budowa parkingu przy ul. 
Ochronkowej koszt 177 995,07 zł: Wykonanie miejsc postojowych - os. 
Widokowe w Trzebini – koszt 230 260,90 zł : Utwardzenie terenu przy 
ul. bocznej od 1 Maja w Trzebini – koszt 80 735,02 zł. 

 

Budżet jednostki realizującej -  
2 881 210,97 zł 
Budżet z Funduszu Dróg 
Samorządowych –  112 991,45 
zł 
Budżet Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych-  500 000 
zł 
Ogółem – 3 494 202,42 zł 

GMINA ALWERNIA 
 

Modernizacja dróg dojazdowych do pól,  ul. Wyspiańskiego  
w miejscowości Poręba Żegoty  

 Dotacja UMWM 

GMINA CHRZANÓW 

REMONTY 
1. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Dojazdowej - na powierzchni 
784 m2 
2. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Młyńska – na powierzchni ok. 
400 m2 i długości 90 m  
3. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Górna – na powierzchni ok.  
1 270 m2 i długości 240 m 
4. Remont nawierzchni asfaltowej ul. B. Głowackiego – na długości 
123,0 m 

 

 
Budżet Gminy 
1.  20 905,08 zł 

 
2. 45 730,90 zł 
 
3. 137 272,45 zł 
 
4. 134 206,14 zł 
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5. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Kosynierów w Pogorzycach ok. 
1500 m2 i długości 475 m 
6. Remont nawierzchni ul. Dunikowskiego i ul. Dworcowa 
(nastawnia) - w ramach porozumienia z dnia 23.04.2021 r. 
dotyczącego naprawy uszkodzonej infrastruktury drogowej dróg 
gminnych podczas realizacji zadania pn. „Modernizacja linii 
kolejowej E30 odcinek Jaworzno – Szczakowa – Trzebinia” 
7. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Prosta, ul. Mostowa, ul. 
Dworcowa - w ramach porozumienia z dnia 23.04.2021 r. 
dotyczącego naprawy uszkodzonej infrastruktury drogowej dróg 
gminnych podczas realizacji zadania pn. „Modernizacja linii 
kolejowej E30 odcinek Jaworzno – Szczakowa – Trzebinia” 
INWESTYCJE 
1. Budowa drogi ul. Leszczynowej na oś. Kościelec – zakończono 
roboty budowlane – 281,97 m. 
2. Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do 
km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów – zostały 
rozpoczęte roboty budowlane, zakończenie przewidziane w 2022 r. 
3. Budowa drogi ul. Borówkowej – wykonano program funkcjonalno-
użytkowy 
4. Budowa połączenia ul. Chrzanowskiej z ul. Sierakowskiego w Balinie 
– wykonano program funkcjonalno-użytkowy 
5.Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów -wykonano 
program funkcjonalno-użytkowy 

5. 112 184,35 zł 
 

6. 149 210,94 zł 
 
 
 
 
7. 134 247,36 zł 
OGÓŁEM: 733 757,22 zł. 
 
 
1. 421 743,42 zł 
 
2. 250 000,00 zł 
 
3. 30 750,00 zł 
4. 36 900,00 zł 
 
5. 85 903,20 zł 
OGÓŁEM: 825 296,62 zł. 

 

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. 
- - 
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2. Modernizacja linii kolejowej E30 – odcinek Zabrze-Katowice-
Kraków – II etap 

 

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 
organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie były aktualizowane w 
miarę możliwości dostosowywane do potrzeb mieszkańców oraz 
innych przewoźników (w celu umożliwienia przesiadek m.in. na 
transport kolejowy), zgodnie z większością zgłaszanych wniosków.  

Przedłużające się 
remonty wiaduktów 
kolejowych na terenie 
działania ZKKM w 
Chrzanowie i związane z 
tym wprowadzanie 
przez przewoźników 
kolejowych częstych 
zmian w siatkach 
połączeń, uruchamianie 
komunikacji zastępczej, 
a także ograniczone 
możliwości finansowe ze 
strony ZKKM oraz Gmin 
Członkowskich 
(Chrzanów, Trzebinia, 
Libiąż) uniemożliwiły 
bieżące dostosowanie 
rozkładów komunikacji 
miejskiej do połączeń 
kolejowych.  

Finansowanie własne ZKKM 
w Chrzanowie + dopłaty 
Gmin Członkowskich 
(Chrzanów, Trzebinia, 
Libiąż) + pomoc finansowa 
Powiatu Chrzanowskiego 
udzielana Gminie 
Chrzanów na realizację 
ponadlokalnego transportu 
zbiorowego  

POWIAT CHRZANOWSKI 
(WYDZIAŁ KP) 

 
1. Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii 

komunikacyjnej Źródła- Trzebinia i Grojec-Chrzanów-Trzebinia 

BRAK 
 

Budżet Powiatu - 
200.000,00 zł 
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2. Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii 
komunikacyjnej Zagórze-Chrzanów-Zagórze 

3. Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn.: Przewóz 
pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji 
ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem 
olkuskim i miastem Katowice. 

Budżet Powiatu – 
116.340,00 zł 

Budżet Powiatu – 
40.000,00 zł 

 

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 

-- - - - 

 

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 

PAŃSTWOWE 
GOSPODARSTWO WODNE 

WODY POLSKIE  
REGIONALNY ZARZĄD 

GOSPODARKI WODNEJ W 
KRAKOWIE  

W dniu 14 czerwca 2016 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 
79 w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych 
dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 
2030”. 
W zapisach wspomnianej Uchwały wskazano w PRIORYTECIE II: 
Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków 
nawigacyjnych, w punkcie - II.2. Modernizacja górnej 
skanalizowanej Wisły oraz budowa stopnia wodnego w 
Niepołomicach. 

Trudności związane z 
obostrzeniami 
pandemicznymi (Covid-19). 

Środki własne  
Budżet państwa 
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Na podstawie Założeń, skanalizowana Droga Wodna Górnej Wisły 
została włączona w Odrzańską Drogę Wodną (ODW) E-30, którą 
należy rozumieć: 
jako drogę wodną rzeki Odry od Świnoujścia do granicy Polski i 
Republiki Czeskiej wraz z drogami wodnymi powiązanymi 
funkcjonalnie przez Kanał Gliwicki, połączenie kanałowe Dunaj-
Odra-Łaba na odcinku przebiegającym na terenie Polski 
(obejmujące odcinek port Koźle-granica państwa) i Kanał Śląski z 
istniejącą Drogą Wodną Górnej Wisły na odcinku od km 0+000 
nieopodal Oświęcimia do stopnia wodnego Niepołomice włącznie, z 
uwzględnieniem problematyki Kanału Łączańskiego i Kanału 
Krakowskiego. 
W roku 2021 na wszystkich obiektach Kaskady Górnej Wisły 
przeprowadzono 1807 śluzowań, z czego jedynie 2,55% było 
śluzowaniami jednostek towarowych, a 97,45% - jednostek 
pasażerskich (8,69% - śluzowania dużych jednostek pasażerskich, 
statków i 88,76% - śluzowania małych statków i jednostek 
sportowych i rekreacyjnych), co wskazuje na śladowe wykorzystanie 
Drogi Wodnej Górnej Wisły do transportu towarów i przeważające 
- dla celów turystyczno-rekreacyjnych. 
Wykonano następujące prace interwencyjne: naprawę prawego 
obwałowania kanału Łączany-Skawina km 3+980 - 4+080; doraźne 
zabezpieczenie prawego obwałowania kanału Łączany-Skawina km 
1+100. 
Ponadto rozpoczęto prace nad wymianą oznakowania 
nawigacyjnego drogi wodnej na odcinku Oświęcim - Kraków. 
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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 

 

Od października 2020r. Szpital funkcjonuje jako Szpital II poziomu 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez 
uruchomienie w swojej strukturze łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 
SARS-CoV-2, dla pacjentów zakażonych, stanowiska intensywnej 
terapii. Jest istotnym ogniwem realizacji testów PCR i antygenowych  
w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Zachodniej Małopolsce 
oraz innych świadczeń zdrowotnych związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 w ramach kontraktu z NFZ finansowanego ze środków 
publicznych. Liczba testów PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-
CoV-2  za rok 2021 wyniosła 66 143. Liczba hospitalizacji w oddziałach 
covidowych wyniosła 1 607, w tym 91 w Oddziale Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii.  
Na koniec roku 2021 liczba łóżek covidowch w szpitalu wynosi 181, w 
tym: 150 dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 28 

W związku z sytuacją 
epidemiczną nie 
realizowano programów 
profilaktycznych przy 
współpracy Starostwa 
Powiatowego w 
Chrzanowie. 
 

1. Budżet jednostki 
realizującej –1.800,008 
zł (pozostała działalność 
profilaktyczna). 

2. Finansowanie 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia – w zakresie 
programów 
zdrowotnych NFZ: 
83.056,28 zł 

Ogółem: 84.856,28 zł 
 
W zakresie działalności 
Szpitala w II poziomie 
zabezpieczenia świadczeń 
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dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz  3 łóżka intensywnego 
nadzoru medycznego/intensywnej opieki medycznej dla dorosłych z 
kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i 
wentylacji mechanicznej. 
 

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 2021 roku 
wykonano 752 badania. 

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 
wykonaniu badania mammograficznego. Porada obejmuje – 
badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze badania, ocena 
wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, biopsja  
i postawienie diagnozy - w 2021 roku wykonano 223 badania. 

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, 
który obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku od 25 do 
59 lat. Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Porada obejmuje 
– wywiad, pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w 
zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy. Badaniasąbezpłatnei 
niewymagają skierowania – w 2021 roku wykonano 370 badań. 

4. Od 1 lipca 2021 r w szpitalu realizowany jest program badań 
profilaktycznych w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” – w 
tym okresie przebadano 96 pacjentów. 
 

Działania własne Szpitala 

opieki zdrowotnej – 
finansowanie ze środków 
publicznych w ramach 
całościowego kontraktu z 
NFZ. 
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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 11 
spotkań. 

ZSECH W TRZEBINI 

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

- - 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE                 

(GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH) 

 
 Promocja spędzania zdrowego i trzeźwego stylu życia przez młodzież i 
dorosłych poprzez wsparcie i współfinansowanie działań 
realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia. Włączanie organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów do realizacji zadań zawartych w 
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie 
Chrzanów     

Trudności wynikające z 
ograniczeń 
budżetowych, zasobów 
kadrowych, trudności w 
realizacji zadań 
wynikające z sytuacji i 
obostrzeń COVID 

Budżet Gminy Chrzanów 

GMINA TRZEBINIA Realizacja zadań z zakresu programów ochrony zdrowia: 
W 2021 roku z powodu 
pandemii Sars-CoV–2 
zajęcia na basenie 

Programy realizowane są  
w ramach zasobów 

własnych. 
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1. Prowadzenie zajęć korygujących wady postawy i inne schorzenia 
zakwalifikowanych przez lekarza specjalistę do zajęć ruchowych w 
wodzie „Trzymaj pion” 

2.Działanie "Aktywny senior" skierowane do osób w wieku 
emerytalnym oraz rencistów z terenu gminy Trzebinia w formie 
zajęć rekreacyjnych na krytej pływalni „Aqua Planet” 

odbywały się od 
czerwca 

 

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 PIOS 

1) Powiat zakupił 5 stacji naprawy rowerów wraz ze stojakami, 
zapewniającymi prostą samoobsługę sprzętu przez całą dobę w 
kilku najbardziej dogodnych dla cyklistów lokalizacjach: przy 
Zespole Szkół w Libiążu, przy skansenie w Wygiełzowie, przy 
strażnicy OSP w Alwerni, przy PODGiK w Chrzanowie, przy 
Zalewie Chechło. Powiat przeznaczył na ten cel łącznie 40 000 zł. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ZST FABLOK  w Chrzanowie  

3) Rozpoczęcie realizacji inwestycji: BUDOWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO 
LODOWISKA I KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA 
ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ, 
KOSZYKÓWKI I STREETBALL, BIEŻNIĘ, TRÓJSKOK I SKOK W DAL, 
POLE DO GRY W BULE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. KARD. 
WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE – I etap zadaszenie 
lodowiska  

- 

budżet powiatu:  
1) 45 008,16    zł 
2) 25 571,70     
3)w 12021 zrealizowano I 
etap inwestycji 1494265,36 
zł (całkowita wartość: 
2988530,72 zł) 

ZSECH W TRZEBINI 
Promocja potrzeby aktywności fizycznej. Uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli w biegach PUSZCZA RUN, PARKRUN, CHECHŁO RUN. 

- - 
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KLUB WSPOLNOTA W 
PORĘBIE ŻEGOTY 

Promocja zdrowego stylu życia- realizowana w ramach projektu: 
Szaro-zielona aktywność obywatelska seniorów- NOWE FIO, Centrum 
aktywności dla seniorów- CUS Alwernia: wyjazdy ekologiczne, 
warsztaty ekologiczne, warsztaty coś z niczego, warsztaty zdrowej 
żywności, spacery, wyjazdy 
 

  

UTW W CHRZANOWIE 

W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe  

 gimnastyka  rehabilitacyjna 

 aerobik w wodzie 

 muzykoterapia 

 tai-chi 

 treningi zespołu tanecznego 

 taniec towarzyski 

 joga 

 zumba 
Comiesięczne spotkania „Zlot gwiaździsty nad Chechłem” - 
trzykrotnie. Spotkania z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 
 
Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking. 
Spotkania spacerowe w małych grupkach, z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa. 
 
Realizacja zakończenia sezonu turystycznego – wycieczka do Alwerni – 
Kościół Stygmatów św. Franciszka, Małopolskie Muzeum Pożarnictwa. 
Zakończenie w Galerii Drzewiej w Porębie Żegoty  – udział około 60 
osób. Wycieczka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – maseczki, 
dezynfekcja 
 
Organizacja wycieczki turystycznej do Katowic - Giszowiec, 
Nikiszowiec, Muzeum Śląska  – udział 35 osób. Wycieczka z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa – maseczki, dezynfekcja. 
 
 

W związku z 
ograniczeniami 
spowodowanymi 
pandemią koronawirusa 
COVID-2 działalność 
UTW ograniczyła się do 
okresów: 

1. od 31.05 do 
29.07.2021 – II 
semestr XIV 
roku 
akademickiego; 

2. od 29.09. do 
29.11.2021 – I 
semestr XV roku 
akademickiego. 

W tych okresach UTW 
realizował program 

działań wynikający ze 
Statutu Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Chrzanowie. Z 

części zajęć 
zrezygnowano – 
bezpieczeństwo 

epidemiczne słuchaczy. 

 



70 
 

UTW PRZY LCK W LIBIĄŻU 

Wykłady i warsztaty: 
 – spotkanie z lekarzem ortopedą (profilaktyka najczęstszych 
dolegliwości), 
- natur house – spotkanie na temat zdrowego jedzenia. 
Realizacja zajęć: joga, taniec, zajęcia rehabilitacyjne – proste plecy i 
zdrowy kręgosłup. 
Wyjazd rekreacyjno – sportowy. 

 

Pandemia spowodowała 
przerwy w zajęciach.  

Wpłaty studentów, środki 
LCK, dotacja UMWM. 

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW RENCISTÓW I 

INWALIDÓW SENIOR W 
CHRZANOWIE 

Wycieczka do   kopalni soli w Bochni oraz  tężnie w Wieliczce. 

Oraz organizowanie wczasów dla naszych członków. Zwiedzanie 

Kopalni Soli w Bochni i poznawanie historii kopalni z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik przekazu. 

Rekreacja i  wypoczynek  przy tężniach solankowych w Wieliczce. 

brak 

  Koszty  imprezy pokryte 

przez uczestników 

 

POWIATOWY DOM 

POMOCY SPOŁECZNEJ IM. 

ADAMA STARZEŃSKIEGO 

W PŁAZIE 

W dniach 29-30 czerwca 2021 roku  w PDPS w Płazie zorganizowano XIV 

Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”. 

Festiwal został zorganizowany przez Powiatowy Dom Pomocy 

Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, Starostwo Powiatowe w 

Chrzanowie oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” w Chrzanowie.  

W pierwszym dniu została przeprowadzona Konferencja 

„Profesjonalizm – Potrzeba – Interakcja. Domy Pomocy Społecznej  

po Pandemii”, w ramach której pracownicy Domu przeszli szkolenia  

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, podawania leków oraz 

rehabilitacji pocovidowej. 

W drugim dniu odbyły się warsztaty dla mieszkańców PDPS oraz gości z 

trzech zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Dla uczestników 

zorganizowano warsztaty muzyczne, ruchowe, manualne EKO-Domki 

oraz artystyczne Decoupage. 

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie twórczości nieprofesjonalnych 

artystów niepełnosprawnych. Festiwal umożliwił integrację osób 

W związku z sytuacją 

epidemiologiczną 

Festiwal w całości został 

zorganizowany na 

terenie Powiatowego 

Domu Pomocy 

Społecznej im. Adama 

Starzeńskiego w Płazie. 

W Festiwalu brała udział 

ograniczona ilość 

zaproszonych gości  

z zewnątrz. 

Starostwo Powiatowe  

w Chrzanowie: 

9 000,00 zł 
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niepełnosprawnych ze społeczeństwem, oraz promował sztukę jako 

niezawodny środek terapeutyczny. 

STOWARZYSZENIE 
PODZAMCZE 

Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, spacer z kijkami, 

wycieczki rowerowe. - - 

GMINA TRZEBINIA 

W 2021 r. Gmina Trzebinia systematycznie rozwijała bazę sportowo-
rekreacyjną.  
Zakończono realizację projektów: 
- „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na os. Krze 
w Trzebini.”  
- „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki” 
- „Wykonanie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na osiedlu Krze w 
Trzebini”. 
-„ Modernizacja placu zabaw na Os. Gaj w Trzebini.  
-„Budowa Tężni solankowej przy Zalewie Chechło w Trzebini”. 
-„Zagospodarowanie terenu w Psarach – dz. 374/10”. 
- „Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Głównej w Płokach” 
- „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej 
„Wioska pod Skałą”  
   w Bolęcinie”. 
- “Wymiana podłoża na siłowni zewnętrznej położonej na Osiedlu 
Widokowym”. 
- „Częściowe wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w 
Myślachowicach” FS. 
- „Wykonanie  ogrodzenia terenu przyległego do parku – FS Bolęcin”. 
- „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Przedszkolu w Bolęcinie – 
FS” 
Zadania w trakcie realizacji: 
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Bolęcinie” - 
inwestycja ma zostać zakończona w 2023 r. 

  

Gmina Trzebinia udzieliła 15 klubom sportowym wsparcia w formie 
dotacji za realizację zadań z zakresu  sportu. 
Treningi, zawody w większości przypadków odbywały się na obiektach 

z powodu pandemii 

Sars-CoV–2 zajęcia były 

częściowo zawieszone 

budżet Gminy Trzebinia 
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sportowych będących w zasobach gminy. 

GMINA CHRZANÓW 

1.Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21 
zadania pn.: „Rozwój sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2021 r.”  
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
- podniesienie poziomu sportowych umiejętności gry w piłkę; 
- zwiększenie świadomości znaczenia zdrowego i aktywnego stylu życia 
poprzez bezpośredni udział dzieci w treningach; 
- umocnienie właściwej postawy, w tym gra i zachowanie fair play, 
postawy prospołeczne; 
- złagodzenie negatywnych problemów społecznych dotyczących 
patologicznych zachowań wśród młodzieży.  
 
2. Realizacja przez Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Luszowice zadania 
pn.: „Rozwój sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2021 r.” 
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
Zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju sportu i aktywności 
fizycznej, szkolenie i treningi przygotowujące do rozgrywek piłkarskich, 
podnoszenie sprawności i kondycji fizycznej, zwiększenie dostępu 
społeczności lokalnej, a w szczególności dzieci i młodzieży do 
działalności sportowej prowadzonej przez klub. Promocja gminy 
Chrzanów poprzez propagowanie sportu. 
 
3. Realizacja przez Miejski Klub Sportowy Fablok w Chrzanowie zadania 
pn.: „Chrzanowska Akademia Piłkarska Fablok w 2021 r.”.  
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
- udział zawodników w wieku seniora i juniora w rozgrywkach ligi 
futsalu; 
- podniesienie umiejętności piłkarzy biorących udział w treningach; 
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez szkolenia, udział w 
treningach i turniejach, a także organizowanej lidze futsalu i turniejach 
cyklu Lokomotyw Cup i Mini Lokomotywa Cup przy udziale Starosty 
Chrzanowskiego. 

 

1.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie: 

33 800,00 zł. Środki własne: 
33 000,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania:  

66 800,00 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: 

133 500,00 zł. Środki 
własne: 89 000,00 zł. 
Całkowity koszt realizacji 
zadania: 222 500,00 zł. 
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 - możliwość rozwoju poprzez sport w tym dzieci z domów dziecka w 
ramach realizowanych zadań. 
 
4. Realizacja przez Miejskie Towarzystwo Sportowe w Chrzanowie 
zadania pn.: „Rozwój i propagowanie piłki ręcznej na terenie Gminy 
Chrzanów w 2021 r.”  
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi sportu we wszystkich 
formach aktywności fizycznej. Zwiększono dostępność społeczności 
lokalnej, a w szczególności dzieci i młodzieży do działalności 
prowadzonej przez klub sportowy. 
- podniesienie poziomu umiejętności gry w piłkę ręczną poprzez 
prowadzenie zajęć szkoleniowych, 
- propagowanie zdrowego stylu życia; 
 - kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku 
- zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłych poprzez 
przyciąganie ich do sportu.  
 
5. Realizacja przez Klub Sportowy „Tempo” Płaza zadania pn.: „Rozwój 
sportu na terenie Gminy Chrzanów w 2021 r.”.  
 Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
- podniesienie poziomu gry w piłkę nożną poprzez szkolenie grupy 
seniorów, juniorów, trampkarzy; 
- podniesiecie sprawności fizycznej seniorów i innych grup wiekowych 
zawodników;  
- popularyzacja sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. 
 
6. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy Pogorzanka Pogorzyce 
zadania pn.: „Rozwój kobiecej piłki nożnej na terenie Gminy Chrzanów 
w 2021 roku.” 
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
Zapewnienie sprzyjających warunków rozwojowi sportu kobiet we 
wszystkich formach aktywności fizycznej oraz zwiększenie dostępności 

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: 

34 800,00 zł. Środki własne: 
2 200,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 37 
000,00 zł. 

 

 

6.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie: 

48 000,00 zł. Środki własne: 
7 800,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania:  

55 800,00 zł. 
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społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży do działalności 
prowadzonej przez klub poprzez: 
- rozwijanie sprawności fizycznej wśród kobiet i dziewcząt z terenu 
gminy; 
- naukę pracy w zespole, naukę zasad fair play, radzenia sobie zarówno 
z wygraną jaki i porażką; 
- pokazanie kobietom i młodym dziewczętom alternatywnej dla 
siedzenia przed telewizorem i komputerem metody zagospodarowania 
czasu wolnego. 
7. Realizacja przez Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów  zadania pn.: 
„Rozwój biegów na orientację na terenie Gminy Chrzanów w 2021 
roku.” 
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
- prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzików i juniorów w 
sekcji biegu na orientację 
- upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Chrzanów 
poprzez udział zawodników sekcji biegu na orientację w ogólnopolskim 
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.  
8. Realizacja przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy 
Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie 
zadania pn.: „Siatkówkę, ręczną i akrobatykę uprawiamy, sukcesy dla 
Chrzanowa osiągamy”. 
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
- organizacja rozgrywek sportowych; 
- udział drużyn w rozgrywkach sportowych; 
- propagowanie kultury fizycznej i upowszechnianie sportu poprzez 
organizacje imprez sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej; 
Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych zwiększyły umiejętności 
techniczne i taktyczne wśród dzieci i młodzieży w trenowanych prze 
nich dyscyplin sportowych. 
 
9. Realizacja przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Chrzanowie zadania pn.: „Zabezpieczenie potrzeb 

 

 

 

7.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie  

30 000,00 zł. Środki własne: 
1 600,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania: 
31 600,00 zł 

 
 
8. Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie: 

56 000,00 zł. Środki własne: 
10 900,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania: 67 
850,00 zł. 

 

 

9.Dotacja z budżetu Gminy 
Chrzanów w kwocie: 

38 000,00 zł. Środki własne: 
23 000,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania: 
76 000,00 zł. 
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mieszkańcom Gminy Chrzanów w kierunku uprawiania dyscyplin 
sportowych szachy i pływanie”.  
Opis osiągniętych celów i rezultatów: 
- organizacja szkolenia szachowego dzieci i młodzieży; 
- udział w zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, 
międzynarodowej w tym mistrzostwa Polski; 
- wzrost poziomu umiejętności gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z 
gminy Chrzanów; 
- wzrost poziomu umiejętności pływania dzieci i młodzieży z gminy 
Chrzanów; 
 - popularyzacja pływania i gry w szachy wśród najmłodszych i 
poczatkujących, przyciąganie nowych członków zainteresowanych 
uprawianiem sportu w klubie. 
10. Realizacja przez Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju, Biuro 
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego zadania pn.: „Rozwój 
strzelectwa sportowego” 
Opis zadania: 
- szkolenia i treningi ze strzelectwa sportowego; 
- promocja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców Chrzanowa i 
gminy. 

 

 

 

10.Dotacja z budżetu 
Gminy Chrzanów w kwocie 
4 000 zł. Środki własne:  
450,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania:  

4 450,00 zł. 

 

GMINA CHRZANÓW 

KRYTA PŁYWALNIA W 

CHRZANOWIE 

1. Współpraca z klubami i szkółkami pływackimi w zakresie organizacji 
nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
2. 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. Stała oferta w okresie ferii zimowych i letnich dzieci 
i młodzież wchodzą za 5 zł/70 minut pobytu. 

- - 

GMINA ALWERNIA 
 

1.W szkołach i przedszkolach promuje się zdrowy styl życia.  

Realizowane są programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia. 

Realizowane są zajęcia mające na celu profilaktykę uzależnień m. in. 

uzależnienia od Internetu oraz  innych zachowań ryzykownych. 

 
2.Środki zewnętrzne , 

Budżet Jednostki  
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2.W szkole  podstawowej  w Poręba Żegoty 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. 
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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 

Nakłady na zadania dotyczące modernizacji i rozwoju bazy 
lokalowej i sprzętowej, diagnostykę i wdrażanie 
nowoczesnych technologii oraz rozwój systemów 
informatycznych realizowane przez Szpital w 2021 roku 
były ujęte planie inwestycyjnym placówki. Głównymi 
obszarami przedsięwzięć inwestycyjnych były: kontynuacja 
prac modernizacyjnych budynków w celu poprawy 
warunków leczenia i pobytu pacjentów, zakup nowych 
urządzeń diagnostycznych i zabiegowych umożliwiający 
wdrożenie nowoczesnych technologii medycznych, 
odtworzenie zużytych zasobów sprzętowych oraz 
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w sferze IT.   
W 2021 roku zakończono trwającą od 2018 roku realizację 
projektu „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup 
aparatury medycznej celem poprawy jakości i 
bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów”, 
finansowanego z funduszy UE poprzez Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego.  Nakłady 
poniesione w 2021 roku wyniosły 3.421.211,99 zł. 
W zakresie prac budowlanych wykonano ponadto 
następujące zadania: 

 opracowanie projektu lądowiska przyszpitalnego dla 
helikopterów sanitarnych – 61.377,00 zł, 

Powstałe trudności 
wiązały się z głównie z 
przedłużającą się 
pandemią Covid-19, co 
utrudniało i opóźniało 
prowadzenie prac 
modernizacyjnych. 

Budżet Powiatu łącznie 2.094.537,80 
zł, w tym: 

 tomograf komputerowy – 
1.382.720,67 zł, 

 projekt przebudowy pomieszczeń 
Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i 
Neurologicznej – 103.320,00 zł, 

 lodówki laboratoryjne do 
utworzonego punktu szczepień 
masowych – 33.048,00 zł, 

 szafa do przechowywania 
endoskopów– 116.850,00 zł, 

 myjka do endoskopów – 
183.150,00 zł, 

 aparat RTG przyłóżkowy – 
117.279,33zł, 

 aparaty do prób wysiłkowych – 
40.000,00 zł, 

 program Małopolskiego Systemu 
Informacji Medycznej - 
118.169,80 zł. 

 
Budżet jednostki realizującej: 
3.928.894,11 zł. 
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 opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń 
Oddziałów Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w 
ramach przygotowania wniosku do PFRON w sprawie  
dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych – 
127.920,00 zł,  

 opracowanie projektu i przebudowa istniejącej 
instalacji tlenowej – 720.000,00 zł, 

 wykonanie naziemnej części  instalacji odgromowej – 
245.441,00 zł, 

 kontynuacja prac dotyczących instalacji nadzoru 
wizyjnego na salach obserwacyjnych – 56.243,45 zł, 

 modernizacja Oddziału Psychiatrycznego – 328.000,00 
zł, 

 wymiana drzwi na Oddziale Psychiatrycznym – 
99.876,00 zł, 

 wykonanie instalacji chłodniczej (układy wentylacji i 
klimatyzacji) – 24.403,20 zł, 

 wykonanie instalacji przeciwpożarowej na Oddziale 
Pediatrycznym wraz z wymianą centrali dla budynku H 
– 76.430,00 zł. 

 
Nakłady na maszyny i urządzenia techniczne oraz środki 
transportu obejmowały następujące pozycje: 

 agregat prądotwórczy o mocy 250 kVa, zapewniający  
zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną w 
przypadku zaniku zasilania z sieci (dofinansowanie z 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 2.0) – 170.847,00 
zł, 

 urządzenia klimatyzacyjne – 38.904,90 zł, 

 maszyna do czyszczenia podłóg – 21.962,87 zł, 

 meble medyczne – 81.174,00 zł, 

 śluza - punkt indywidualnej kontroli sanitarnej (2 szt.) – 
urządzenie z obszaru profilaktyki antycovidowej – 
71.586,00 zł, 

 
Budżet innych podmiotów łącznie 
9.443.041,57: 
1. Ministerstwo Zdrowia (fundusz 

działania przeciwcovidowego):  

 projekt i przebudowa instalacji 
tlenowej - 720.000,00 zł, 

 aparaty do hemodializy – 
99.000,00 zł. 

2. Ministerstwo Zdrowia (Narodowa 
Strategia Onkologiczna): 

 videobronchoskop (4 szt.) – 
471.817,92 zł, 

 videobronchoskop 
ultrasonograficzny (EBUS) – 
257.629,00 zł, 

 sondy radialne USG – 46.007,50 
zł, 

 tor wizyjny do bronchoskopii z 
procesorem obrazu – 362.530,64 
zł, 

 aparat USG – 209.314,94 zł. 
3. Ministerstwo Zdrowia (program 

POLKARD): 

 biofeedback – 138.012,00, 

 aparaty USG – 443.610,00 zł. 
4. Ministerstwo Zdrowia 

(darowizny): 

 urządzenie do kompresji klatki  
piersiowej dla Pogotowia 
Ratunkowego – 66.175,97 zł, 

 respirator Astral – 31.355,46 zł, 

 kardiomonitor z modułami – 
21.728,15 zł, 
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 lodówki laboratoryjne do punktu szczepień masowych 
przeciw Covid-19 (3 szt.) -  33.539,64 zł, 

 poręcz boczna do łóżka ruchoma – 13.500,00 zł, 

 miernik parametrów instalacji elektrycznych – 3.852,36 
zł, 

 samochód van – 154.360,01 zł. 
 

W zakresie nowej aparatury medycznej oddano w 2021 
roku następujące środki trwałe: 

 tomograf komputerowy – 2.765.441,34 zł 
(dofinansowanie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
2.0 i Starostwa Powiatowego), 

 aparatura zakupiona w programie Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej 3.0 - aparaty do znieczulania - 2 szt. 
(249.480,00 zł), łóżka elektryczne z materacami 16 szt. 
(118.454,00 zł), wózek anestezjologiczny oraz wózek 
reanimacyjny (21.702,60 zł), wózki z napędem 
elektrycznym do przewożenia pacjentów (93.098,16 zł), 

 aparatura medyczna zakupiona w programie 
Narodowej Strategii Onkologicznej Ministerstwa 
Zdrowia: videobronchoskop - 4 szt. (506.362,23 zł), 
videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS 
(276.491,40 zł), sondy radialne USG (49.375,96 zł), tor 
wizyjny do bronchoskopii z procesorem obrazu 
(389.073,44 zł), aparat USG (224.640,00 zł), 

 aparaty do hemodializy (2 szt.) – 106.920,00 zł, 

 bronchoskop optyczny przenośny – 60.193,24 zł, 

 szafa do przechowywania endoskopów – 116.850,00 zł, 

 myjka do endoskopów – 189.000,00 zł, 

 chłodziarki – 15.375,00 zł, 

 pompy infuzyjne – 31.860,00 zł, 

 defibrylator – 25.200,00 zł, 

 aparat EEG – 73.440,00 zł, 

 pulsoksymetr – 7.128,00 zł. 
 
5. Środki z Małopolskiej Tarczy 

Antykryzysowej 2.0: 

 tomograf komputerowy – 
1.382.720,67 zł, 

 agregat prądotwórczy  – 
170.847,00 zł, 

 śluza - punkt indywidualnej 
kontroli sanitarnej – 71.586,00 zł, 

 aparat RTG przyłóżkowy – 
117.279,33 zł. 

6. Środki z Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej 3.0: 

 aparaty do znieczulania – 
212.058,00 zł, 

 łóżka elektryczne z materacami – 
100.686,24 zł, 

 wózek anestezjologiczny oraz 
wózek reanimacyjny – 18.447,21 
zł, 

 wózki z napędem elektrycznym 
do przewożenia pacjentów – 
38.666,16 zł. 

7. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Krakowie: 

 tryb obsługi pacjenta w 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
(TOP SOR) – 119.082,61. 

8. Narodowy Fundusz Zdrowia: 

 integracjaTOPSOR z 
oprogramowaniem Kamsoft – 
40.000,00 zł. 
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 aparat EEG Neuron Spectrum 64 Provim – 59.616,00 zł, 

 rejestrator Holtera EKG – 8.100,00 zł, 

 urządzenie do regulacji temperatury ciała pacjenta – 
84.628,80 zł, 

 łóżka elektryczne z materacami – 251.877,60 zł, 

 leżanka do masażu i terapii manualnej – 8.799,00 zł, 

 stół do terapii Bobath – 6.250,00 zł, 

 aparat do elektroterapii – 2.892,00 zł, 

 aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą – 
10.800,00 zł, 

 urządzenie do rehabilitacji BOA – 17.210,00 zł, 

 urządzenia pozyskane jako darowizna Ministerstwa 
Zdrowia: urządzenie do kompresji klatki piersiowej dla 
Pogotowia Ratunkowego (66.175,97 zł), respirator 
Astral (31.355,46 zł), kardiomonitor z modułami 
(21.728,15 zł), pulsoksymetr (7.128,00 zł), 

 łóżka szpitalne w z wyposażeniem (darowizna Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy) – 50.414,40 zł, 

 USG jezdne z trzema głowicami – 120.000,00 zł, 

 cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych – 
85.008,96 zł, 

 zestaw narzędzi chirurgicznych do laparoskopii – 
36.659,63 zł, 

 narzędzia ortopedyczne z osprzętem – 155.008,08 zł, 

 piła do amputacji – 20.390,40 zł, 

 cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej – 
15.870,06 zł, 

 przenośne USG dla pododdziału covidowego – 
19.900,00 zł, 

 ureterorenoskop – 29.441,20 zł, 

 aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej – 
145.800,00 zł, 

 nebulizatory (4 szt.) – 23.295,60 zł, 

9. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy (darowizna): 

 Łóżka szpitalne z wyposażeniem – 
50.414,40. 

10. „Okno-Styl” – darowizna na 
modernizację Oddziału 
Psychiatrycznego – 1.000,00 zł. 

11. Wartość inwestycji realizowanych 
w ramach programu 
Małopolskiego Systemu 
Informacji Zdrowotnej 
przypadająca na dofinansowanie:  
1.063.528,20 zł. 

12. Wartość inwestycji realizowanych 
w ramach programu modernizacji 
oddziałów szpitalnych 
finansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 
przypadająca na dofinansowanie:  
3.182.416,17 zł. 

Ogółem wartość nakładów 
inwestycyjnych 15.466.473,48 zł, z 

czego na dofinansowania 
przypadało11.537.579,37 zł. 
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 stabilizator ortopedyczny – 19.980,00 zł, 

 stolik do instrumentów chirurgicznych  - 9.787,68 zł, 

 biofeedback (program POLKARD) – 140.000,00 zł, 

 wirówki laboratoryjne (2 szt. ) – 23.760,00 zł, 

 aparat RTG przyłóżkowy (Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa 2.0) – 349.710,00 zł, 

 kardiomonitor z modułem PICCO – 47.520,00 zł, 

 narzędzia laparoskopowe do cholocystektomii  – 
53.185,95 zł, 

 respirator Trilogy – 34.198,00 zł, 

 koncentratory tlenu – 41.100,00 zł, 

 Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym (TOP SOR) – 119.082,61 zł, 

 aparaty do prób wysiłkowych – 199.800,00 zł, 

 aparaty USG (program POLKARD) – 500.000,00 zł, 

 chłodziarka dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – 
10.455,00 zł, 

 komora laminarna dla Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej – 28.290,00 zł.  

Nakłady w obszarze sprzętu informatycznego oraz 
oprogramowania były przeznaczone na następujące 
zadania: 

 nakłady w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Medycznej – 1.228.647,00 zł, 

 integracja TOPSOR z oprogramowaniem Kamsoft – 
40.000,00 zł, 

 licencje dla stanowisk systemów medycznych (Medis, 
Solab) – 149.939,06 zł, 

 zestawy komputerowe, laptopy itp. – 129.081,68 zł. 

WYDZIAŁ WP SO  
STAROSTWO PWOIATOWE 

W CHRZANOWIE 

Środki dla Szpitala Powiatowego w  Chrzanowie  
w 2021 roku. 
 

 
Sfinansowanie zakupu dwóch 
lodówek stacjonarnych 
 z rejestratorami oraz lodówki 
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przenośnej do transportu szczepionki 
dla Szpitala Powiatowego  -33048 zł. 
w tym Alwernia 4.000 zł., Babice 
4.000 zł., Chrzanów 8.000 zł., Libiąż 
7.000 zł.. Powiatu Chrzanowskiego 
10.048 zł. 
Częściowe pokrycie kosztów 
realizacji projektu pn. „Małopolski 
System Informacji Medycznej (MSIM) 
118.169,80 zł. 
Dofinansowanie zakupu przenośnego 
aparatu RTG dla Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie 
117.279,33,  
Dofinansowanie zakupu „tomografu 
komputerowego” dla Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie 1 
382.720,67 , 
„Modernizacja Pracowni Endoskopii 
wraz z doposażeniem w sprzęt 
medyczny”, środki z budżetu Gminy 
Alwernia 20.000 zł. Gminy Babice 
20.000 zł., Gminy Chrzanów 50.000 
zł., Gminy Libiąż 40.000 zł., Gminy 
Trzebinia 50.000 zł., Powiatu 
Chrzanowskiego 120.000 zł.,  
Projekt przebudowy Oddziału 
Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w 
Chrzanowie 103.320 zł., 
Dofinansowanie zakupu 
kompletnego systemu EKG 
wysiłkowego przeznaczonego do 
badań wydolności wieńcowej oraz 
wydolności płuc dla Szpitala 
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Powiatowego w Chrzanowie-środki z 
budżetu Gminy Zabierzów 40.000 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. 

  

GMINA ALWERNIA  
 

Współfinansowanie „ Modernizacja Pracowni Endoskopii z 
doposażeniem w sprzęt medyczny”  Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie   

 Budżet Jednostki 

 

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). 
Wychodząc naprzeciw  potrzebom społecznym Szpital złożył 
wniosek do Ministerstwa Zdrowia o realizowanie świadczeńw 
ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie – Centrum  uruchomione planowane jest 
od 01.03.2022r. 

2. Wsparcie dla rodzin osób przewlekle chorych. 

Wystąpiły utrudnienia 
związane z pandemią 
COVID-19 tj. okresowe 
zamykanie oddziałów z 
powodu ognisk 
zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, co 
zmniejszało realizację 
świadczeń zdrowotnych. 
 

1. Budżet Powiatu: 0,00 zł 
2. Budżet jednostki 

realizującej (pozostała 
działalność 
profilaktyczna):36.202,4
7 zł  

3. W zakresie działalności 
realizowanej zgodnie z 
umową z Narodowym 
Funduszem Zdrowia – 
środki z kontraktu z NFZ. 
Ogółem: 36.202,7 zł 
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W ramach punktów konsultacyjno – edukacyjnych w 2021r.: 

 Profilaktyka i leczenie odleżyn – przeprowadzono 55 konsultacji 
telefonicznych. 

 W punkcie diabetologicznym rocznie prowadzono edukację w 
zakresie cukrzycy u  125 pierwszorazowych  pacjentów 
diabetologicznych oraz zrealizowano 243 pomiary cukru 
glukometrem. W ramach Kompleksowej Opieki po Zawale Mięśnia 
Sercowego przeprowadzono edukację pacjentów w zakresie stylu 
życia, czynników ryzyka chorób układu krążenia (318 pacjentów). 

 W punktach pielęgnacji stomii udzielono 60 porad. 

 W punkcie dietetycznym udzielono 943 porad zarówno pacjentom  
z oddziałów i ich rodzinom, jak również pacjentom z zewnątrz i ich 
najbliższym. 

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. 

Od marca 2021r. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie wspiera 
działalność oddziału położniczo-ginekologicznego poprzez 
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obdarowanie każdej pacjentki, która urodzi w tutejszym oddziale – 
wyprawką dla dziecka wraz z listem gratulacyjnym podpisanym przez 
Starostę Powiatu Chrzanowskiego. 
Oddział położniczo-ginekologiczny od kwietnia 2021r. prowadzi 
aktywnie stronę społecznościową na facebooku, gdzie prezentuje 
najważniejsze wydarzenia na oddziale, informacje związane  
z oddziałem i tematy dotyczące zdrowia kobiety, akcje promujące 
zdrowie. 
W ramach Oddziału położniczo-ginekologicznego oraz 
Neonatologicznego co trzecia niedzielę prowadzone są cykliczne 
spotkania online „Dni otwarte”, które mają przybliżyć funkcjonowanie 
oddziału, zapoznać z warunkami i topografią Oddziału położniczo-
ginekologicznego, Bloku Porodowego oraz Oddziału 
Neonatologicznego. 
Od grudnia 2021r. zostały uruchomione „Warsztaty dla przyszłych 
rodziców. Warsztaty prowadzone są w formie hybrydowej. Zajęcia 
teoretyczne prowadzone są online na platformie MS Teams, zajęcia 
praktyczne na  oddziale położniczo- ginekologicznym dla pacjentek, 
które urodziły w naszym Szpitalu. W grudniowej edycji uczestniczyło 
19 par. 
Na stronie internetowej Szpitala można pobrać „Ulotkę informacyjną 
dla Pacjentek  
po Stracie Dziecka” oraz „Tu rodzi się szczęście” promująca porody w 
Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE                 

(GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH) 

 
 

Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, pomoc członkom ich 
rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy domowej, 
prowadzenie grup samopomocowych i terapeutycznych w zakresie 
pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, wsparcie 
psychologiczne i terapeutyczne  

Głównie brak chęci do 
zmiany swojej postawy 
życiowej osób  
uzależnionych., 
trudności w uznaniu 
potrzeby wsparcia 
terapeutycznego osób 
współuzależnionych            

Budżet Gminy Chrzanów 
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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  

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 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W TRZEBINI 

Działania OPS w kontekście starzejącego się społeczeństwa: 
 udzielanie porad prozdrowotnych, 
 udzielanie porad w zakresie higienicznego stylu życia, 
 informowanie o możliwościach uzyskania porady i leczenia w 

ramach NFZ, 
 prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej w ramach 

realizowanych grup warsztatowych, 
 prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

 Ograniczenia 
działalności związane z 
sytuacją 
epidemiologiczną. 

Ograniczenia dotyczące 
finansowania działań. 

Finansowanie z budżetu 
Gminy Trzebinia 
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 prowadzenie zajęć z dietetykiem, 
 prowadzenie zajęć sportowych. 

SZPITAL POWIATOWY  
W CHRZANOWIE 

 
 

W ramach podejmowania działań dostosowawczych w kontekście 
starzenia się społeczeństwa, Szpital zwrócił się z wnioskiem do 
Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowanie oddziału 
medycyny paliatywnej. 

 Działalność oddziału 
finansowana będzie ze 
środków publicznych w 
ramach kontraktu z NFZ. 

 

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 

SZPITAL POWIATOWY  

W CHRZANOWIE 

 
 

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

2. W 2021r. przy pomocy środków KFS zrealizowano m.in. kursy 
specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych, szkolenia dla 
fizjoterapeutów i masażystów, ratowników medycznych oraz 
szkolenia dla personelu administracyjnego 

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

4. 18 oddziałów Szpitala posiada akredytację Centrum 
Monitorowania Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w 14 dziedzinach medycyny 
m.in.: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chorób wewnętrznych, 
chorób płuc, kardiologii, neurologii, położnictwa i ginekologii, 
rehabilitacji medycznej, pediatrii, neonatologii (staże), medycyny 
ratunkowej, urologii oraz psychiatrii – łącznie 80 miejsc 

Wystąpiły utrudnienia 
związane z pandemią 
COVID-19 tj. okresowe 
zamykanie oddziałów z 
powodu ognisk 
zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, co 
opóźniało realizację 
praktyk i staży. 

Finansowanie szkoleń: 
1. Środki Krajowego 

Funduszu 
Szkoleniowego: 
89.635,40 zł 

2. Budżet jednostki 
realizującej:            
105.690,94 zł 

Ogółem:  195.326,34 zł 
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specjalizacyjnych i 38 miejsc stażowych. W 2021r. w szpitalu 
specjalizację realizowało 41 lekarzy. 
W 2021r. uzyskano akredytację Centrum Monitorowania 
Kształcenia Podyplomowego dla 2 dodatkowych miejsc 
specjalizacyjnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. 
Podejmowano kroki w celu pozyskania lekarzy –rezydentów dla 
Szpitala- stworzenie zachęt finansowych w specjalizacjach 
deficytowych. 

5. Podejmowano kroki 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. 
Szpital współpracuje ze szkołami medycznymi, należy również do 
Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących Uniwersytetu 
Jagiellońskiego-Collegium Medicum, co przekłada się na znaczne 
zwiększenie liczby praktyk studentów i uczniów. W 2021r. w 
szpitalu odbyło praktyki 517 studentów i uczniów z kierunków: 
lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa, ratownictwa 
medycznego oraz innych pokrewnych dziedzin medycyny. 

I LO CHRZANÓW 
W I LO w Chrzanowie zatrudniona jest pielęgniarka szkolna, która 

zajmuje się profilaktyką medyczną i przedlekarską. 
- - 

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 

K. K. BACZYŃSKIEGO  

Prowadzenie zajęć z edukacji medycznej: w szkole m.in. przez 
wykładowców Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ w 
Krakowie (w ramach zawartego porozumienia), dietetykami, 
fizjoterapeutami itp..; w szpitalu (w porozumieniu ze Szpitalem 
Powiatowym w Chrzanowie); na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. 
rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (w ramach zawartego 
porozumienia).  

- 

- 
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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 

POWIATOWY DOM 

POMOCY SPOŁECZNEJ IM. 

ADAMA STARZEŃSKIEGO 

W PŁAZIE 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie  realizował swoje 
zadania statutowe poprzez  zapewnienie mieszkańcom 
całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb. 
W dniach 29-30 czerwca 2021 roku  w PDPS w Płazie zorganizowano XIV 
Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”. 
Festiwal został zorganizowany przez Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” w Chrzanowie.  
W pierwszym dniu została przeprowadzona Konferencja 
„Profesjonalizm – Potrzeba – Interakcja. Domy Pomocy Społecznej  
po Pandemii”, w ramach której pracownicy Domu przeszli szkolenia  
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, podawania leków oraz 
rehabilitacji pocovidowej. 
W drugim dniu odbyły się warsztaty dla mieszkańców PDPS oraz gości z 
trzech zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Dla uczestników 
zorganizowano warsztaty muzyczne, ruchowe, manualne EKO-Domki 
oraz artystyczne Decoupage. 
Celem przedsięwzięcia było przybliżenie twórczości nieprofesjonalnych 
artystów niepełnosprawnych. Festiwal umożliwił integrację osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem, oraz promował sztukę jako 
niezawodny środek terapeutyczny. 
 

W związku z sytuacją 
epidemiologiczną 

Festiwal w całości został 
zorganizowany na 

terenie Powiatowego 
Domu Pomocy 

Społecznej im. Adama 
Starzeńskiego w Płazie. 

W Festiwalu brała udział 
ograniczona ilość 

zaproszonych gości  
z zewnątrz. 

Starostwo Powiatowe  
w Chrzanowie: 

9 000,00 zł 

PCPR CHRZANÓW 

PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, takie jak: 
opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, przyznawanie pomocy pieniężnej oraz na kontynuowanie 
nauki dla osób opuszczających DPS-y dla dzieci i młodzieży, domy dla 

Wszystkie zadania 
realizowane są 
terminowo zgodnie ze 

Środki własne 
Powiatu/budżet PCPR 
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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. 
 

zgłoszonymi 
potrzebami. 

POWIATOWY OŚRODEK 
WSPARCIA DZIECKA I 

RODZINY W CHRZANOWIE 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie w roku 
sprawozdawczym zapewniał całodobową opiekę i wychowanie 
wychowankom.: 
2015 r. – 30 dzieci w tym przyjęto 4, a skreślono z ewidencji 4 dzieci; 
2016 r. – 21 dzieci w tym przyjęto 7, a skreślono z ewidencji 17 dzieci; 
2017 r. -23 dzieci w tym przyjęto 20 dzieci a skreślono z ewidencji 16 
dzieci; 
2018 r. – 30 dzieci w tym przyjęto 20 dzieci a skreślono z ewidencji 13 
dzieci; 
2019 r. – 31 dzieci w tym przyjęto 9, a skreślono z ewidencji 9 dzieci; 
2020 r. – 31 dzieci w tym przyjęto 1, a skreślono z ewidencji 5 dzieci; 
2021 r. – 29 dzieci w tym przyjęto 10, a skreślono z ewidencji 8 dzieci 
Na bieżąco do Placówki przyjmowani są nowi wychowankowie na 
miejsce skreślonych z ewidencji 

- - 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

1. Asystentura 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie realizuje usługę asystenta 
rodziny od 2012 roku. Dyrektor Ośrodka Zarządzeniem Nr 60/2017 z 
dnia 24 sierpnia 2017 roku wprowadził procedurę przydzielenia 
asystenta rodziny, działań podejmowanych przez asystenta 
i pracownika socjalnego na rzecz rodziny przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Ośrodku w roku 
2021 zatrudnionych było 4 asystentów rodziny (asystenci zatrudnieni 
na umowę o pracę w trybie czasu zadaniowego). W roku 2021 r. 
asystenci rodziny objęli wsparciem 57 rodzin (w tym 1 rodzina z ustawy 
„Za Życiem”) , w których wychowywało się 92 dzieci. 

Rok 2021 przez 
nałożone obostrzenia 
wynikające ze stanu 
epidemii był bardzo 
trudny dla pracy 
asystentów. Ograniczony 
kontakt społeczny 
wymusił zarówno na 
asystentach, jak 
i współpracujących z 
nimi rodzinach, 
opracowanie nowego 

Finansowanie własne 
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Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. 
Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się 
wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest 
osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, 
która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 
niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań 
zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Zadaniowy czas pracy 
asystenta służy realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Rola 
asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego 
zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, 
zagrożonych różnymi dysfunkcjami. W pierwszej kolejności osoba 
pełniącą tą funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów 
socjalnych rodzin – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych, czy 
prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązaniu problemów 
podopiecznych i w razie potrzeby kieruje ich do odpowiednich 
specjalistów. Asystenci rodziny współpracując z rodziną realizują w 
szczególności zadania polegające na: 

 pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodziny – prowadzenie 
gospodarstwa domowego, 

 pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalno – bytowych ( przy 
współpracy z pracownikiem socjalnym rodziny), 

 pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalno – 
psychologicznych, prawnych  (przy współpracy ze specjalistami 
zatrudnionymi w Ośrodku tj. psycholog, prawnik instruktor terapii 
uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie),  

 pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – 
wychowawczych z dziećmi, pomoc w kształtowaniu prawidłowych 
wzorców rodzicielskich, 

 wspieraniu inicjatyw i aktywności społecznej rodziny, 

 motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków 
rodziny, utrzymanie bądź aktywne poszukiwanie pracy, 

 pomocy w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych, 
prowadzenie indywidualnych konsultacji, rozmowy dyscyplinujące, 

modelu współpracy. 
Ograniczenia w 
nawiązywaniu 
bezpośredniego 
kontaktu znacząco 
wpłynęła na zbudowane 
więzi z rodziną, zakres 
udzielanego wsparcia i 
rodzaj problemów 
pojawiających się w 
rodzinie. Asystenci 
rodziny pracowali w 
okresie największych 
obostrzeń sanitarno – 
epidemicznych w 
oparciu o: 
- utrzymywanie 
kontaktu telefonicznego 
przez komunikatory 
społeczne,  
- omówienia bieżącej 
sytuacji i 
funkcjonowania rodziny 
oraz pojawiających się 
problemów i wyzwań, 
- oceny ryzyka 
wystąpienia zagrożenia 
w rodzinie, w 
szczególności 
dotyczącego dzieci, 
- ustalenie bieżącego 
planu działania na rzecz 
rodziny i dzieci, 



92 
 

profilaktyczne i motywujące, treningi (czystości, budżetu, postaw 
rodzicielskich, zawodowe, poczucia własnej wartości itp.). 

Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej, to kolejny obszar, który wpisuje się w realizację zapisów 
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent 
rodziny po zakończeniu pracy z rodziną prowadzi monitoring, który 
wynosi do 3 miesięcy. Do monitorowania asystent rodziny wykorzystuje 
tzw. Kartę monitorowania rodziny po zakończeniu pracy asystenta 
rodziny, na których zapisuje się: datę wizyty, opis wizyty, uwagi (w razie 
potrzeby). W 2021 r. liczba rodzin objętych monitoringiem po 
zakończeniu pracy z asystentem rodziny wynosiła 9, tym samym 
realizowano zapis art. 15 ust 1 pkt. 16 w/w ustawy mówiący o 
monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy 
asystenta. 
Rodzina przeżywająca trudności o charakterze opiekuńczo – 
wychowawczym lub będąca w kryzysie na skutek wydarzenia, które 
zachwiało jej homeostazę, może skorzystać także w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Chrzanowie ze specjalistycznego wsparcia, zatrudnionych 
specjalistów takich jak: psycholog, prawnik, starszy instruktor 
uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy czy pracownik 
socjalny. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest w Dziale Pracy 
Socjalnej, Usług i Profilaktyki w formie; konsultacji, porad, wsparcia, 
spotkania wspierającego, interwencji.  
2. Pogłębiona praca socjalna  

Prowadzenie pracy socjalnej po wdrożeniu modelu rozdzielenia pracy 
socjalnej od postępowań administracyjnych, ma bardzo różnorodny 
charakter. Od ogólnej pracy socjalnej na poziomie indywidualnego 
przypadku poprzez pogłębioną pracę socjalną i pracę socjalną metodą 
grupową, aż po zaawansowaną pracę socjalną, związaną z 
organizowaniem społeczności lokalnej. Istnieje jeszcze trzeci rodzaj 
zadań, polegający na reagowaniu na potrzeby bez rozpoznania sytuacji, 
planowania i oceny skuteczności. Tego typu zadania często nazywane 

dostosowanego do 
zaistniałej sytuacji, 
- ustalenie zakresu i 
sposobu współpracy 
oraz wymiany informacji 
z uwzględnieniem 
ograniczeń kontaktów 
osobistych, 
- nawiązanie kontaktu i 
współpraca z innymi 
specjalistami, 
zaangażowanymi w 
pracę z rodziną, np. 
kuratorem, 
dzielnicowym, 
pedagogiem szkolnym w 
celu monitorowania 
sytuacji rodziny. 
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działaniami pomocowymi są impulsem lub reakcją w kontakcie z 
klientem i ograniczają się do pojedynczych czynności typu udzielenie 
informacji lub krótkotrwałe wsparcie emocjonalne. Jest to rodzaj pracy 
interwencyjnej, który sprawdził się również w sytuacji pandemii, kiedy 
trzeba podejmować szybkie, jednorazowe działania.  W ramach 
procedury pracy socjalnej w roku 2021 zostało objętych wsparciem 
pracownika socjalnego 106 rodzin (w tym 55 dzieci)  natomiast 
działaniami interwencyjnymi zostało objęte 23 rodziny (w tym 11 
dzieci). Pracownicy socjalni w sytuacji zagrożenia bądź powzięcia 
informacji o sytuacji kryzysowej monitorują środowisko rodzinne. Po 
stwierdzeniu, iż rodzina może doświadczać trudności opiekuńczo-
wychowawcze przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy – 
zgodnie z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny, na 
podstawie, której wnioskuje o przyznanie usługi asystenta rodziny, 
informuje właściwe instytucje o potrzebie wsparcia dla rodziny lub 
proponuje właściwą formę pomocy dla rodziny. W ramach pracy 
socjalnej sporządzono 41 opinii do Sądu Rejonowego w  Chrzanowie, 
po stwierdzeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny. 

3. Wsparcie dla rodzin  

Rodzina przeżywająca trudności o charakterze opiekuńczo – 
wychowawczym lub będąca w kryzysie na skutek wydarzenia, które 
zachwiało jej homeostazę, może skorzystać także w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Chrzanowie ze specjalistycznego wsparcia, zatrudnionych 
specjalistów takich jak: psycholog, prawnik, starszy instruktor 
uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy czy pracownik 
socjalny. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez Dział Pracy 
Socjalnej, Usług i Profilaktyki w formie; konsultacji, porad, wsparcia, 
spotkania wspierającego, interwencji.  
W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie udzielił 
następującego rodzaju wsparcia: 

 wsparciem psychologicznym – objęto 49 osób,  
 wsparciem rodzinnym – objęto 44 rodziny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- trudności wynikające 
ze stanu epidemii i 
obostrzeń wywołanych 
COVID-19, 
- trudności w związku ze 
współpracą 
międzyinstytucjonalną 
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 wsparcie specjalisty ds. przemocy – objęto 68 osób,  
 w grupie terapeutycznej dla osób doznających przemocy 

uczestniczyło – 6 kobiet,  
 w grupie wsparcia uczestniczyło – 26 kobiet, 
 w grupie intensywnej terapii indywidualnej uzależnienia od 

alkoholu uczestniczyło – 31 osób, a w terapii grupowej – 19 
osób, 

 z poradnictwa prawnego skorzystało – 42 osoby.  
4. Mieszkanie Chronione  

Formą wsparcia dla rodzin przeżywających kryzys, którego rezultatem 
jest konieczność opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania 
jest możliwość pobytu w mieszkaniu chronionym. Zarządzeniem Nr 
B.0050.335.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1.09.2016r. 
utworzono mieszkanie chronione z zasobów mieszkaniowych Gminy 
Chrzanów. Mieszkanie o powierzchni 77,27 m² zostało wyremontowane 
i wyposażone na potrzeby ofiar przemocy, rodzin w razie wystąpienia 
zdarzenia losowego w związku z wiekiem, chorobą, 
niepełnosprawnością lub trudną sytuacją życiową. W 2021 roku w 
mieszkaniu przebywały 3 osoby dorosłe i pięcioro dzieci. Osoby te 
skorzystały z pomocy w formie mieszkania chronionego ze względu na 
niepełnosprawność, bezradność opiekuńczo – wychowawczą oraz 
zagrożenie bezdomnością.  
W marcu 2018 roku powstało mieszkanie chronione – na podstawie 
Zarządzenia Nr B.0050.46.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 
30.01.2018 r. Mieszkanie zostało wyposażone i umeblowane na 
potrzeby kolejnych osób. Od marca 2018 r. przebywają w nim 2 osoby, 
ze względu na stan zdrowia i wiek. Pobyt w mieszkaniu chronionym tych 
osób jest kontynuowany. 
W ramach pobytu w mieszkaniu chronionym osoby mogą korzystać ze 
wsparcia pracownika socjalnego, mieszkania mają charakter 
treningowy. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się 
usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie i utrwalanie samodzielności, 
sprawności w zakresie samoobsługi, pomocy w pełnieniu ról 
społecznych i integracji ze społecznością lokalną.  
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5. Działania pomocowe  
pracownicy socjalni w ramach podejmowanych działań pomocowych 
podejmują następujące formy wsparcia osób korzystających z pomocy: 
wspieranie w rozwiązywaniu  trudnych sytuacji życiowych, 
motywowanie do zmiany sytuacji życiowych ( np. aktywizacji 
zawodowej, ustalenia stopnia niepełnosprawności, uzyskania innych 
świadczeń, do których mają uprawnienia, kierowanie do innych 
specjalistów ) 

 
Mała liczba 
instytucji/stowarzyszeń 
działających na terenie 
miasta na rzecz osób 
pozostających w trudnej 
sytuacji 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W TRZEBINI 

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej mogą skorzystać osoby i rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy społecznej udziela 
się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak umiejętności 
przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i 
sytuacji kryzysowej. 
Różnorodne formy pomocy społecznej: 

 finansowe, 
 rzeczowe, 
 w formie usług opiekuńczych, 
 w formie pracy socjalnej, 
 poradnictwa (psychologicznego, rodzinnego, prawnego), 
 w formie udziału w grupie wsparcia, 
  w formie telefonu zaufania. 

Działania OPS w Trzebini w 2021 roku: 
1. Zespół Profilaktyki i Terapii Rodzin, mieszkańcy mogą otrzymać 

pomoc w formie poradnictwa, terapii i interwencji kryzysowej w 
problemach: przemocy, uzależnienia, kryzysów emocjonalnych, 
konfliktów rodzinnych, problemów wychowawczych, itp. Wsparcie 
asystentów rodzin. 

2. Realizacja III edycji projektu „Aktywni na Start II”  w ramach 

Ograniczenie 
działalności związane z 
sytuacją 
epidemiologiczną 

Finansowanie z budżetu 
Gminy Trzebinia 



96 
 

Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe. 
3. Realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. 
Grupy wsparcia: 

 Punkt Aktywności Seniora (PAS), 
 Grupa edukacyjno-samopomocowa dla młodych matek, 
 Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

GMINA ALWERNIA 
 

Gmina Alwernia realizuje projekt : „Centrum Usług Społecznych w 
Gminie Alwernia” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój  na lata 2014- 2020 Oś  priorytetowa II,  Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym, 
w ramach, którego realizuje bezpłatne usługi społeczne dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Alwernia: 
- Usługi wsparcia specjalistycznego - transport do placówek zdrowia, 
mobilne usługi specjalistyczne, poradnictwo grupowe i indywidualne 
dla osób /rodzin np. mediacje,  konsultacje psychologiczne, prawne, 
poradnictwo zawodowe,  terapia uzależnień, terapia dla ofiar i 
sprawców przemocy, organizacja sprzętu medycznego 
- Usługi wytchnieniowe - wsparcie dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych, poradnictwo psychologiczne, zajęcia o 
charakterze edukacyjnym i profilaktycznym (np. szkolenia 
specjalistyczne  z opieki nad niepełnosprawna osobą) 
- Asystent osoby starszej lub/i niepełnosprawnej - pomoc osobom 
starszym/z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, w 
załatwieniu spraw urzędowych, organizacji czasu wolnego, 
podtrzymywania kontaktów ze środowiskiem, pomoc w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 
- Centrum aktywności dla seniorów - spotkania grupowe w ramach 
organizacji czasu wolnego, warsztaty tematyczne, zajęcia ruchowe, 
edukacyjne, zajęcia integracyjne z młodzieżą, poradnictwo 
specjalistyczne, zajęcia kulturalne, plastyczne, zajęcia integracyjne 

 Środki EFS 
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(wycieczki), 
- Usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin - warsztaty edukacyjne: 
psychoedukacja, edukacja zdrowotna, warsztaty regionalne, oraz 
według zgłaszanych potrzeb, wycieczki, spotkania rodzinne 
- Animacja środowiskowa i wolontariat - organizacja działań w ramach  
inicjatyw społecznych (np. pikniki rodzinne, porządkowe, sportowe) 
działania integracyjne mające na celu wzbudzenie aktywności 
społecznej mieszkańców  

CENTRUM USŁUG 
SOCJALNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotem działalności CUS jest: organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych, organizowanie i świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspieranie 
rodziny poprzez objęcie opieką wychowaniem dziecka, zapewnienie 
wyżywienia osobom objętym  usługami opiekuńczymi, klientom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz mieszkańcom Gminy 
Chrzanów objętymi lokalnym programem pomocowym, zapewnienie 
noclegu bezdomnym mężczyznom. 
 

Problemy które 
powstały na etapie 
realizacji zadań 
dotyczyły przede 
wszystkim pandemii 
COVID-19. Została 
zamknięta Jadłodajnia,  
przez co odbiór 
posiłków dla osób z 
decyzją bez dowozu 
odbywał się w okienku 
Jadłodajni CUS, gdzie 
obiady były pakowane w 
pojemniki jednorazowe. 
W związku z licznymi 
obostrzeniami 
spowodowanymi 
pandemią świetlica 
terapeutyczna I 
środowiskowa została 
tymczasowo zamknięta, 
a kontakt z dziećmi 
możliwy był drogą 
telefoniczną I poprzez 
portal społecznościowy  
Facebook. 

Centrum Usług Socjalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 

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 

PCPR CHRZANÓW 
 

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

Brak kandydatów do 
pełnienia funkcji 
specjalistycznej rodziny 
zastępczej 

Środki własne 
Powiatu/budżet PCPR 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W TRZEBINI 

Rodziny z Gminy Trzebinia mogą skorzystać z następującego wsparcia: 
1. Asystent rodziny 

Rolą asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są 
w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo-
wychowawczych wobec własnych dzieci. W ramach podejmowanych 
działań na rzecz dziecka i rodziny praca asystenta polega na: 

 przywróceniu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny 
biologicznej, 

 zniwelowaniu przesłanek do umieszczenia dziecka w 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

 podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 
prowadzenie gospodarstwa domowego, 

 wsparciu w radzeniu sobie z sytuacjami dnia codziennego 
rodziców lub opiekunów dzieci, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dziecka, 
 wglądzie w sytuację szkolną, udział w okresowej ocenie 

sytuacji dziecka, 
 motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, 

Ograniczenia 
działalności związane z 
sytuacją 
epidemiologiczną. 
Brak chęci współpracy 
ze strony rodziny 
biologicznej. 

Finansowanie z budżetu 
państwa oraz Gminy 
Trzebinia. 
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 udzielaniu pomocy w poszukiwaniu pracy, podejmowaniu i 
utrzymaniu pracy zawodowej, 

 motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, 
 w sporządzaniu pism o opinii na temat sytuacji dziecka i 

rodziny.    
W ramach programu „Za życiem” asystenci wspierają kobiety w 
okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży 
powikłanej oraz w sytuacjach niepowodzeń położniczych. 

2. Szkoła dla rodziców 
Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej  na terenie OPS w Trzebini 
i prowadzone są przez specjalistów w zakresie pedagogiki i psychologii. 
Głównym celem warsztatów jest wsparcie rodziców w kształtowaniu 
prawidłowych relacji z dziećmi. Warsztat pomaga w radzeniu sobie w 
codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, czy dialogu w 
kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Zajęcia mają 
charakter warsztatowy, co pozwala na rozwinięcie i udoskonalenie 
umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie. Udział w 
zajęciach umożliwia uczestnikom lepsze poznanie swoich dzieci, ich 
potrzeb rozwojowych i społecznych. Rodzice mają szansę nauczyć się 
jak motywować dziecko do nauki i budować jego poczucie 
bezpieczeństwa. Jest to trening dialogu i budowania więzi oparty na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

3. Grupa edukacyjno-samopomocowa dla młodych matek 
W spotkaniach uczestniczą młode matki wychowujące dzieci, mające 
trudności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i 
sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, jednocześnie nie mające 
wzorców życia rodzinnego. Dzięki zajęciom możliwe jest podniesienie 
wiedzy z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem, organizacji 
wypoczynku w rodzinie, roli rodziców. Poprzez zajęcia kobiety uczą się 
nawiązywania życzliwych i ciepłych relacji z dziećmi i właściwego 
okazywania uczuć, nabywają kompetencje rodzicielskie i społeczne, 
przezwyciężają poczucie bezradności, podnoszą samoocenę. 
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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

 

1. Mały Port 
W roku 2021 przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie rozpoczął 
swoją działalność „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 ma zapewnić rodzicom możliwość 
zaczerpnięcia wiedzy na temat wychowania i rozwoju dziecka. „Mały 
Port" umożliwi spędzenie czasu z dzieckiem w warunkach bezpiecznych 
pozwalających na budowanie prawidłowych, opartych na zaufaniu, 
więzi będących podstawą w profilaktyce pro rodzinnej. Obecność 
wykwalifikowanej kadry umożliwi zaobserwowanie ewentualnych 
nieprawidłowości/deficytów rozwojowych lub w obszarze więzi. Mały 
Port zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy w weku od 0 do 3 lat z 
rodzicami/opiekunami/dziadkami w każdy poniedziałek od godziny 
14.00 do 18.00 oraz czwartek w godzinach od 11.00 do 14.00. Ponadto 
w ramach Małego Portu realizowane są spotkania tematyczne 
skierowane do najmłodszych i ich opiekunów np. spotkanie z okazji dnia 
dziecka czy Dzień Pingwina – spotkanie przedświąteczne w duchu 
wspólnej zabawy i przedświątecznych przygotowań.  

- obostrzenia 
wynikające ze stanu 
pandemii  

Finansowanie własne oraz z 
Projektu 

współfinansowanego ze 
środków unijnych w 
ramach Działania 2.5 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój  
 

GMINA ALWERNIA  
 

Rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad 
dziećmi i zamieszkujący na terenie Gminy Alwernia mogli korzystać ze 
wsparcia finansowego udzielonego przez Gminę (300 zł miesięcznej 
dopłaty do dziecka uczęszczającego do niepublicznego żłobka) . 
Szkoły i przedszkola  wspierają rodziny w wychowaniu dzieci i 
uczniów. Nauczyciele oraz pedagog  wspomagają rodziców poprzez; 
rozmowy, wsparcie w poszukiwaniu rozwiazywania zaistniałych 
problemów . 
Angażowanie rodziców w życie szkoły poprzez współpracę przy 
organizacji imprez szkolnych. Lekcje wychowawcze, których celem jest 
pokazanie uczniom wartości rodzinnych.  
  
 Gmina Alwernia w ramach realizacji projektu : „Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Alwernia” współfinansowanego ze środków 

- Środki EFS 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014- 2020 Oś , 
Podejmuje działania ukierunkowane na wspieranie i aktywizowanie 
rodzin w formie: 
- Usług integracyjnych i edukacyjnych dla rodzin - warsztaty 
edukacyjne: psychoedukacja, edukacja zdrowotna, warsztaty 
regionalne, oraz według zgłaszanych potrzeb, wycieczki, spotkania 
rodzinne 
- Animacji środowiskowej i wolontariatu - organizacja działań w 
ramach  inicjatyw społecznych (np. pikniki rodzinne, porządkowe, 
sportowe) działania integracyjne mające na celu wzbudzenie 
aktywności społecznej mieszkańców 

 

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 

W celu przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie Powiatowy 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął w 2021 roku 
szereg przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcie I: 
W 2021 roku udzielono pomocy i wsparcia 78 osobom 
doświadczającym lub sprawiającym trudności wychowawcze. Z 
pomocy w tym zakresie skorzystało 57 osób dorosłych oraz 21 dzieci.  
Przedsięwzięcie II: 
W 2021 roku zorganizowano kolejną edycję Warsztatów Podnoszenia 
Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów, w której 
udział wzięło 21  osób. Celem warsztatów było podniesienie 
kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie 
jak powinno wyglądać prawidłowe pełnienie ról rodzicielskich, 
pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc 

Trudności z jakimi 

spotykają się 

pracownicy POIK 

podczas realizacji zadań 

to w głównej mierze 

brak motywacji 

beneficjentów do pracy 

nad przezwyciężeniem 

kryzysu, roszczeniowość 

beneficjentów, 

opóźnienia w realizacji 

programów wynikające 

BUDŻET POWIATU  
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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. 
Przedsięwzięcie III: 
Powstała grupa wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców, w 
której wzięło udział 5 dzieci. Grupa prowadzona była przez pedagoga. 
Celem zajęć była redukcja napięć emocjonalnych uczestników. 
Przedsięwzięcie IV: 
Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży, w 
których udział wzięło 7 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 
pedagoga i pracownika socjalnego. Celem zajęć 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 
zgłaszane przez rodziców duże zapotrzebowanie na tego rodzaju 
zajęcia zaplanowano kolejne cykle na następne lata. 
Przedsięwzięcie V: 
Zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców rozwodzących 
się lub po rozstaniu dla 4 uczestników. . Zajęcia prowadzone były 
przez psychologa, odbywały się w formie warsztatowej.  
 
Przedsięwzięcie VI: 
Na terenie POIK odbywały się kontakty rodziców z dziećmi 
uregulowane postanowieniami Sądu.  
Przedsięwzięcie VII: 

z nieterminowości 

beneficjentów.  

Środki podjęte w celu 

przezwyciężenia 

trudności to m.in. w 

przypadku braku 

motywacji wewnętrznej 

motywowanie 

zewnętrzne , w 

przypadku opóźnień w 

realizacji programów 

przypominanie 

beneficjentom o 

terminach spotkań.  
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5 osób skorzystało z udziału w grupie wsparcia dla rodziców 
doświadczających trudności wychowawczych. Grupa wsparcia 
prowadzona była przez pedagoga. 
Przedsięwzięcie VIII: 
Przeprowadzono prelekcję dla rodziców uczniów SOSW w Chrzanowie. 
Wpływ pandemii na funkcjonowanie rodziny. Możliwość uzyskania 
pomocy i wsparcia w sytuacjach problemowych przez rodziny 
wychowujące dzieci niepełnosprawne. 
Przedsięwzięcie IX: 
Odbyło się szkolenie dla uczniów SOSW w Chrzanowie pt. „Przemoc 
rówieśnicza. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
Możliwość uzyskania pomocy.” 
 
Sukcesem realizacyjnym jest stale rosnąca liczba beneficjentów 
ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez 
akcje informacyjne (strona internetowa) wiedzy wśród mieszkańców 
powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji kryzysowej. 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W TRZEBINI 

W OPS w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin  podejmowane są 
następujące działania: 
- udzielanie porad dotyczących problemów osobistych, 
- prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej, 
- udzielanie porad i konsultacji w sprawach osobistych młodzieży, 
- praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym, 
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia 
uzależnień, 
- działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień, 
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia zaburzeń 
psychicznych, 
-  prowadzenie grupy wsparcia, 
- podejmowanie interwencji kryzysowych, 
- praca terapeutyczna z osobami zaburzonymi psychicznie i ich 
rodzinami, 
- obsługa "Telefonu Zaufania". 
W ramach Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin dla mieszkańców gminy 

Ograniczenia wynikające  
z stanu pandemii. 

Finansowane z budżetu 
Gminy  Trzebinia. 
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Trzebinia dostępni są: psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień, 
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjaliści pracy 
socjalnej.  

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

 
 

- Prowadzenie grupy terapeutycznej dla kobiet doświadczających 
przemocy. W roku 2021 w grupie uczestniczyło 6 kobiet. Program 
realizowany na grupie obejmował m.in. następujące zagadnienia: 
definicja przemocy, specyfika zjawiska przemocy, źródła przemocy, cykl 
przemocy, mity i stereotypy, syndrom wyuczonej bezradności, zjawisko 
„prania mózgu”, zjawisko stresu pourazowego, powody, dla których 
kobiety są krzywdzone w związkach, obraz sprawcy, nauka 
asertywności, syndrom współuzależnienia. Podczas prowadzenia grupy 
wykorzystuje się elementy terapii systemowej, pracę z indywidualnym 
przypadkiem. Spotkania w roku 2021 r. odbywały się w czwartek w 
godzinach od 8: 00 do 10:00. Po zawieszeniu spotkań grupy z racji 
pandemii, uczestniczki miały możliwość konsultacji indywidualnych 
oraz stałego kontaktu z osobą prowadzącą. 
- Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet z elementami warsztatów dla 
osób współuzależnionych. W spotkaniach grupy uczestniczyło 26 
kobiet. Spotkania odbywały się w wtorek od godziny 8.00 do 10.00 
- Prowadzenie grupy Intensywnej Terapii Uzależnienia od Alkoholu. W 
roku 2021 w grupie uczestniczyło 19 osób. 
Celem programu Intensywnej Terapii jest: 

 rozpoznawanie objawów własnego uzależnienia i akceptacja 
faktu bycia alkoholikiem, 

 uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu, 
 nabycie zdolności potrzebnych do radzenia sobie z głodem 

alkoholowym, 
 uzyskanie i umocnienie motywacji do dalszego leczenia i 

zdrowienia. 
Spotkania grupy miały miejsce dwa razy w tygodniu – poniedziałek i 
środa w godzinach od 15: 00 do 17:00. W 2021roku 16 osób zostało 
zmotywowane do podjęcia terapii w placówce stacjonarnej. 

Trudności w realizacji 
zadań wynikające z 
sytuacji i obostrzeń 
COVID 

Finansowanie własne 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna polegająca na 
wsparciu rodzin w problemach wynikających z występowania 

Trudności polegające 
głównie na braku chęci i 

Budżet Gminy Chrzanów  
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CHRZANOWIE                 
(GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH) 

 

uzależnienia w rodzinie, nieporozumień rodzinnych i trudności 
funkcjonowania w rodzinie oraz w środowisku. Powyższe wsparcie 
pomaga w lepszym funkcjonowaniu osób w swoim środowisku 
życiowym, poprawie relacji domowych i społecznych.  

motywacji do podjęcia 
zmian przez osoby 
wymagające pomocy ze 
strony specjalistów  

 

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 

PCPR CHRZANÓW 
 

Współpraca PCPR z Sądem Rejonowym w Chrzanowie, Zespołem 
Kuratorskiej Służby Sądowej, ośrodkami pomocy społecznej z ternu 
Powiatu, Policją, szkołami i przedszkolami, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, POIK, Zakładem Karnym w Trzebini. Realizacja 
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w 
Rodzinie. 

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 Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Policją, 
Kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach 
Zespołu Interdyscyplinarnego dot. procedury Niebieskiej Karty. 
Przedsięwzięcie III: 
Współpraca z Sądem Rodzinnym poprzez umożliwienie na terenie 
ośrodka spotkań rodziców  
z dziećmi w ramach uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem.  
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami 
socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami.  

BRAK  Budżet powiatu. 
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Pozytywna ocena partnerów realizacyjnych. 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W TRZEBINI 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego opierają się na bazie  
znowelizowanej w dniu 1 sierpnia 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, oraz procedurze Niebieskiej Karty uregulowanej 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 
( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 
oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta” (NK). 
Zespól Interdyscyplinarny (ZI) wypracował podział zadań dotyczących 
spraw związanych z przemocą domową. 
Pracą z konkretnymi przypadkami przemocy domowej 
a w szczególności procedurę NK prowadzi powoływana grupa robocza, 
indywidualnie do każdego przypadku. Zespół zajmuje się przede 
wszystkim koordynowaniem działań instytucji i jednostek zajmujących 
się na terenie gminy problematyką przemocy domowej. 
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 
1.Realizowanie działań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. 
2.Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 
oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie: 

 diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, 
 podejmowania działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie  mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach  udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym, 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

Ograniczenia wynikające  
z stanu pandemii. 

Finansowane z budżetu 
Gminy  Trzebinia. 
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Zespół powołuje Grupy Robocze w celu pracy z konkretną 
rodziną, w której występuje przemoc domowa i została uruchomiona 
procedura Niebieskiej Karty. 
 Do zadań grup roboczych należy w szczególności: 

1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, 
2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do 
przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, 
3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec 
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, szczególnie poprzez 
funkcjonowanie grup roboczych pracę z rodzinami objętymi procedurą 
NK. W związku z faktem, że wszystkie NK wpływają do ZI można 
obecnie kompleksowo ocenić skalę zjawiska przemocy domowej na 
terenie Trzebini. 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

 

Przeciwdziałanie przemocy 
Jednym z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej destrukcyjnych 
kryzysów, jaki może dotknąć rodzinę, jest przemoc domowa. Sytuacją 
przedłużającej się pandemii w roku 2021 jeszcze bardziej spotęgowała 
zagrożenia. Praca zdalna lub okresowy brak aktywności zawodowej 
rodziców, stałe przebywanie dzieci w domu w związku z nauką zdalną, 
a także ograniczenia w bezpośrednich zewnętrznych kontaktach 
społecznych powodują, że relacje społeczne członków rodziny 
odbywają się prawie wyłącznie w ramach kontaktów 
wewnątrzrodzinnych. Sytuacja taka stanowi wyzwanie dla rodzin i 
może stwarzać zagrożenie, ujawnienia się lub pogłębienia negatywnych 
zjawisk w relacjach rodzinnych takich jak; agresja, przemoc, 
nadużywanie środków psychoaktywnych. Wspólne, stałe przebywanie 
w jednym miejscu osób stosujących przemoc oraz członków rodziny, do 
których zachowania te są kierowane powoduje nawarstwianie się 
atmosfery strachu, lęku, braku poczucia bezpieczeństwa, bezsilność, 
która może przerodzić się w depresję a nawet zachowania suicydalne.  
Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na terenie 
Gminy Chrzanów podejmowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. 

- obostrzenia 
wynikające ze stanu 
epidemii, 
- brak efektywnej 
współpracy 
międzyinstytucjonalnej, 
- zagrożenie z powodu 
agresji werbalnej i 
fizycznej ze strony 
sprawców przemocy, 

Finansowanie własne 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem działania Zespołu jest 
koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na 
najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. 
Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się 
rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów 
będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Jego 
funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między 
gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy 
w  rodzinie.  
Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in.:  

 integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy, 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie 
gminy, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w 
rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w 
rodzinie, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i 
możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny działając na terenie Gminy Chrzanów został 
powołany Zarządzeniem Nr B.120.174.2019 Burmistrza Miasta 
Chrzanowa w dniu 13 września 2019 w składzie: 

 2 przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, 
 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Chrzanowie, 
 1 przedstawiciel Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, 
 1 przedstawiciel Stowarzyszenie „Supełek” na rzecz Wsparcia 

Dziecka i Rodziny w Chrzanowie,  
 5 przedstawicieli Szkół Podstawowych w Chrzanowie,  
 1 przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

w Chrzanowie, 
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 2 przedstawicieli Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy 
Sądzie rejonowym w Chrzanowie,  

 1 przedstawiciel Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 
Chrzanowie, 

 1przedstawiciel zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy 
Powiatowej Policji w Chrzanowie.  

 
Zespół Interdyscyplinarny w roku 2021 realizował działania określone w 
ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021. Posiedzenia zespołu 
interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na trzy miesiące. W 2021 roku odbyło się pięć 
posiedzenia zespołu.  
W 2021 roku powołano 151 grup roboczych i prowadzono 149 kart; w 
tym 64 założone w latach ubiegłych i 85 złożone w roku 2021. W 2021 
roku zakończono 110 kart, (z czego 78 – zakończono z powodu ustania 
przemocy w rodzinie, 32 – z powodu braku zasadności). Pomocą 
Zespołu Interdyscyplinarnego objęto łącznie 136 rodziny, tj. 409 osób.  
Mając na względzie wysokie ryzyko wystąpienia negatywnych 
konsekwencji stanu epidemicznego dla funkcjonowania rodziny, a 
szczególnie dzieci w okresie tym koordynatorzy położyli szczególny 
nacisk na zadbanie o najmłodszych członków rodziny, diagnozując 
sytuację dziecka w taki sposób, aby w możliwie najskuteczniejszy 
sposób udzielić pomocy. W pracy z rodziną doświadczającą przemocy, 
w której znajdowało się małoletnie dziecko podejmowano następujące 
działania:  

 powoływano do składu GR przedstawiciela oświaty, 
 diagnozowano sytuacje rodziny za szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji dziecka, 
 planowano działania z dzieckiem i wobec dziecka,  
 zwracano się do placówek oświatowych o opinię zawierająca 

zarówno informację o wynikach w nauce, jak i sposobie 
funkcjonowania dziecka w okresie nauki zdalnej, relacjach z 
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rówieśnikami, o sposobie kontaktów z rodzicami dziecka, 
 proszono o potwierdzenie wizyty dziecka u specjalistów, 

dostarczenie opinii z poradni, ośrodka zdrowia, 
 koordynatorzy NK kontaktowali się ze szkołą, innymi osobami 

znaczącymi dla dziecka będących dla niego wsparciem 
(dziadkowie, dorosłe rodzeństwo).  

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową na terenie Gminy 
Chrzanów realizuje także Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który działa w ramach struktury 
organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. Punkt zapewnia 
nieodpłatne, specjalistyczne usługi oraz wsparcie: psychologiczne, 
socjalne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej 
sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej. 
Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami 
borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, które nie są w 
stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki 
i możliwości.  

 

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 

KPP CHRZANÓW 
 

W 2021r. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie z podległymi 
Komisariatami Policji w Alwerni, Libiążu i Trzebini wykonywała. 
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. 

Głównym problemem jest nadal 
mała ilość miejsc w powiecie 
chrzanowskim do umieszczania 
osób małoletnich czyli do 18 r.ż. 
w pogotowiach rodzinnych, 
rodzinnych domach dziecka itp. 

- 
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WP-SO 
 

 Środki finansowe dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP  

NP. Prowincja Krakowska 

 

 

 
- 

Budżet Powiatu: 
Dom Dziecka w Chrzanowie  
329.204,01 zł. 
Dom Dziecka w Libiążu  
198.526,61 zł. 

 
PCPR CHRZANÓW 

 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chrzanowskim na 
lata 2021-2023 realizowany jest zgodnie z założeniami. Na 
terenie Powiatu w 2021 roku funkcjonowało ok. 127 rodzin 
zastępczych, w tym 9 rodzin zawodowych i 1 Rodzinny Dom 
Dziecka, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny na 28 
miejsc (POW Nr 1 - 14 miejsc, POW Nr 2 - 14 miejsc), 2 placówki 
opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego po 8 miejsc każda 
(placówka w Chrzanowie z dniem 31 grudnia 2021 r. zakończyła 
działalność). PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
zapewniał wsparcie, poradnictwo oraz szkolenia dla rodzin 
zastępczych i kandydatów do pełnienia tej funkcji.  

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

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

 
POWIATOWY OŚRODEK 

WSPARCIA DZIECKA I 
RODZINY W 

CHRZANOWIE 

Na terenie Powiatu Chrzanowskiego działa Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia Dziecka i Rodziny – placówka instytucjonalnej pieczy 
zastępcze. 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 wyodrębniono dwie Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawcze. Od dnia 01.01.2021r. Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 oraz Placówka opiekuńczo – 
Wychowawcza nr 2 są przeznaczone dla 14 wychowanków w 
każdej z nich. Placówki wchodzą w strukturę Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia Dziecka i rodziny w Chrzanowie, zaś 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 

POWIAT 

CHRZANOWSKI 

WYDZIAŁ PIOS 

1) Włączenie się w organizację uroczystości 60-lecia PZERiI w dniu 

01.10.2021 r. – obsługa artystyczna koncert Zespołu TAKTON BAND  

2) Włączenie się w organizację obchodów Dnia Seniora w 

Myślachowicach.  

- 
Budżet powiatu:  
1) 4000 zł 
2) 1500 zł  

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

 

Program Wspieraj Seniora   

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program 
skierowanym do najstarszych mieszkańców Gminy Chrzanów „Wspieraj 
Seniora”. Program był realizowany od października 2020 roku do 31 
grudnia 2021. Pracownicy socjalni realizując program wykorzystali swoją 
znajomość środowisk lokalnych oraz sieć kontaktów społecznych z takimi 
jednostkami jak; sołtysi, rejonowe przychodnie zdrowia, lokalne parafie. 
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie realizując program 
Wspieraj Seniora w roku 2021 udzielili wsparcia 223 seniorów z Gminy 
Chrzanów (194 osoby powyżej 70 roku życia i 29 osób poniżej 70 lat). 
Program Wspieraj Seniora w znaczny sposób przyczynił się 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. Na podstawie rozmów z seniorami można także 
wnioskować, iż program wpłynął na poczucie bezpieczeństwa osób 
starszych, którzy przekonali się, że nie zostali pozostawieni sami sobie i 
mogą liczyć na wsparcie ze strony gminy.   
 

- brak wyrozumiałości ze 
strony społeczeństwa dla 
osób robiących zakupy dla 
Seniorów  
- obawa Seniorów o własne 
zdrowie wynikająca ze 
stanu pandemii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% Dotacja w ramach 
Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia 
Seniorów,  
20% wkład własny 
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W roku 2021 OPS Chrzanów przyznawał pomoc w formie usług 

opiekuńczych dla 142 osób, usługi specjalistyczne dla 2 osób oraz usługi 

w ramach zadań zleconych dla 7 osób. Usługi realizuje CUS w 

Chrzanowie. 

 
Brak świadczenia usług 
popołudniami oraz w 
weekendy 

 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne- środki 
własne, usługi 
specjalistyczne dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi- środki z 
dotacji 

GMINA ALWERNIA 
 

1.Gminny dzień Seniora  organizowany corocznie przez Radę Seniorów 
we współpracy z Gminą Alwernia.  Ilość uczestników 100 osób.  
2.Budowa  Tężni Solankowej w Alwerni 
3.Gmina Alwernia w ramach realizacji projektu : „Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Alwernia” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014- 2020 Oś , 
Podejmuje działania ukierunkowane na: 
- Usługi wsparcia specjalistycznego - transport do placówek zdrowia, 
mobilne usługi specjalistyczne, poradnictwo grupowe i indywidualne dla 
osób /rodzin np. mediacje,  konsultacje psychologiczne, prawne, 
poradnictwo zawodowe,  terapia uzależnień, terapia dla ofiar i sprawców 
przemocy, organizacja sprzętu medycznego 
- Usługi wytchnieniowe - wsparcie dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych, poradnictwo psychologiczne, zajęcia o charakterze 
edukacyjnym i profilaktycznym (np. szkolenia specjalistyczne  z opieki nad 
niepełnosprawna osobą) 
- Asystent osoby starszej lub/i niepełnosprawnej - pomoc osobom 
starszym/z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, w 
załatwieniu spraw urzędowych, organizacji czasu wolnego, 
podtrzymywania kontaktów ze środowiskiem, pomoc w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 
- Centrum aktywności dla seniorów - spotkania grupowe w ramach 
organizacji czasu wolnego, warsztaty tematyczne, zajęcia ruchowe, 
edukacyjne, zajęcia integracyjne z młodzieżą, poradnictwo 
specjalistyczne, zajęcia kulturalne, plastyczne, zajęcia integracyjne 

 
1. Budżet Jednostki 
2.Dotacja UMWM 

 3.Środki EFS,  
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(wycieczki), 
 

GMINA CHRZANÓW 

CENTRUM USŁUG 

SOCJALNYCH 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są 

zgodnie z decyzją wydaną przez OPS  w zakresie podstawowych potrzeb 

życiowych. Dzięki stałej współpracy z OPS realizacja usług  

w wystarczającym stopniu zaspokaja potrzeby osobom starszym. 

Do trudności napotykanych 
podczas realizacji zadnia 
można wymienić między 
innym: trudną współpracę  
z rodziną, niewłaściwe 
zrozumienie oczekiwań 
dotyczące świadczonej 
usługi, trudności  
w kompletowaniu 
dokumentów, czy też 
absencję pracowników. 
Czas pandemii ograniczył 
czasowo dostęp do usług 
opiekuńczych. 
 

- 

STOWARZYSZENIE 

SYMPATYKÓW I 

PRZYJACIÓŁ KWACZAŁY 

Wyjazd edukacyjno -rekreacyjny dla Seniorów w Bieszczady  dla 25 

uczestników  
Budżet Jednostki, Środki 

własne  

KLUB SENIORA 
"WSPÓLNOTA" PRZY 

STOWARZYSZENIU 
RODZINA KOLPINGA W 

PORĘBIE- ŻEGOTY 

Wspólnie z sołectwem, Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Porębie-
Żegoty zorganizowano Dzień Integracji 
 

  

UTW W CHRZANOWIE 

 
Udział grupy wokalnej „Senior Singers” i grupy tanecznej „Ali i Babki” w 
imprezach okolicznościowych, w tym odsłonięcie muralu przy MBP, 
„Piknik Na Skale” w Płazie. 
 
Spektakl "Król Globares i mędrcy" w ramach projektu „LEMoniada - 
FANtastyczne wydarzenia inspirowane literaturą Stanisława Lema” 
 

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 
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Premiera spektaklu teatralnego opartego na sztuce „Romeo i Julia” 
Williama Szekspira (planowana na rok 2020) 
 
Przygotowanie i premiera przedstawienia opartego na powieści „Stara 
Baśń” Józefa I. Kraszewskiego. Spektakl został zaprezentowany 
(przedpremierowo) w Libiążu i Trzebini. 
 
Realizacja programów z wykorzystaniem Internetu on-line z zakresu 
działań prozdrowotnych, kulturalnych, ochrony środowiska, turystyki – 
program „Senior w podróży”, czytelnictwa, powtórki spektakli 
teatralnych. 

wokalna „Senior Singers” 
podejmowały w 
ograniczonym zakresie 
zajęcia szkoleniowo-
treningowe.   

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW 

RENCISTÓW I 
INWALIDÓW SENIOR W 

CHRZANOWIE 

Senior z Kulturą za pan Brat.  

Koncert Wiedeński impreza  zorganizowana w Domu Kultury  

Ilość osób uczestniczących 50 

Kabaret Starość nie dla mięczaków    ilość osób 50 

 

brak Dotacja z Urzędu Miasta 

STOWARZYSZENIE 

PODZAMCZE 

Wykłady psychologiczne, pierwsza pomoc. 
  

UTW PRZY LCK W 
LIBIĄŻU 

„Najczęstsze dolegliwości ortopedyczne” – profilaktyka i leczenie – 
wykład.  

 
Wpłaty studentów i 

środki LCK.  

SZPITAL POWIATOWY 
W CHRZANOWIE 

2021 (działania ciągłe) 

1) Ok. 64% pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia leczonych było w 
szpitalu w 2020r. 

2) W trybie ambulatoryjnym przyjęto ok. 42% pacjentów w wieku 
powyżej 65 roku życia. 

3) W 2021r. ok. 24% pacjentów w wieku pow. 65 roku życia 
zadeklarowanych było do lekarza POZ, a ok. 49% 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. 

Ze względu na zaistniałą 

sytuację epidemiologiczną, 

Szpital Powiatowy w 

Chrzanowie w okresie 

wiosennym  

w 2021r. ograniczył 

przyjęcia planowe na 

oddziały, planowe badania 

diagnostyczne, planowe 

porady. Planowe porady w 

poradniach przyszpitalnych 

Opisane świadczenia 
zdrowotne finansowane 

były ze  środków 
publicznych 

otrzymywanych w 
ramach umów 

zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia 
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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 Wewnętrznych i 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 
realizującegozabieg i zaćmy. 

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, 

i POZ  częściowo odbywały 

się w formie teleporady. 
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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 
OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 
TRZEBINI 

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania na rzecz osób starszych 
z terenu Gminy Trzebinia: 
1. Usługi opiekuńcze: 

 usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb 
życiowych, opieki higienicznej, zapewnienie w miarę możliwości 
kontaktów z otoczeniem, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie: uczenie i rozwijanie 
u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia, pielęgnacji podopiecznego, rehabilitację fizyczną i 
usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z 
zaleceniami lekarza, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w zakresie wymienionym w specjalistycznych 
usługach opiekuńczych oraz dodatkowym, a mianowicie pomocy 
mieszkaniowej (np. w uzyskaniu mieszkania, organizacji drobnych 

 Ograniczenie 
działalności 
związane z sytuacją 
epidemiologiczną. 

 Ograniczenia 
zdrowotne 
uczestników. 

 Ograniczenia 
dotyczące 
finansowania 
działań. 

 Ograniczona liczba 
miejsc. 

 

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usług i 
opiekuńcze dla seniorów    
finansowane są z 
budżetu Gminy 
Trzebinia. 
 Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi  
finansowanie z budżetu 
państwa. 
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napraw i remontów, likwidacji barier architektonicznych, 
kształtowaniu prawidłowych relacji z sąsiadami). 

W zakresie organizacji pomocy usługowej OPS oraz Gmina Trzebinia 
współpracuje z organizacją pozarządową tj. Polskim Czerwonym Krzyżem. 

2. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej 
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w 
którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji mieszkaniowej, 
dochodowej a w szczególności rodzinnej i zdrowotnej osoby 
zainteresowanej. 

3. Punkt Aktywności Seniora (PAS) 
PAS funkcjonuje w Klubie Integracji Społecznej w Trzebini od lipca 2014 r., 
zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia korzystające z różnego rodzaju 
wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem PAS jest 
przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji poprzez motywowanie seniorów 
do aktywnego udziału w różnego rodzaju zajęciach, np.: przygotowanie 
posiłków, pieczenie ciast, rozwijanie zainteresowań, spacery w najbliższej 
okolicy. Równocześnie podczas spotkań omawiane są bieżące problemy  
seniorów dotyczące m.in. finansów, uzależnień w rodzinie, samotności, 
bezpieczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy 
integracyjno-edukacyjne organizowane w ramach PAS. 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 

TRZEBINI 

W Gminie Trzebinia w 2021 roku działało 14 kół seniora. 
Wszystkie korzystały z lokali gminnych na preferencyjnych zasadach. 
Gmina dotowała działalność 3 klubów seniora. 
 
Na Krytej Pływalni „Aqua Planet” realizowane było działanie pn. „Aktywny 
Senior”. 

W 2021  roku w związku z 
sytuacją epidemiczną koła 
seniorów  działały w 
pewnym ograniczeniu. 
Gmina Trzebinia dotowała 
działalność tylko 3 klubów.   
Program „Aktywny senior” 
realizowany był z przerwą 
od 1 stycznia do 11 lutego 
oraz od 20 marca do 27 
maja. 

Dotacje na działalność   
Klubów Seniora 
finansowane były z 
budżetu Gminy 
Trzebinia. 
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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 

POWIAT 
CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

Udzielenie małego grantu na realizację zadania publicznego pod tytułem: 
Integracja międzypokoleniowa dla Stowarzyszenia SENIOR w 
Chrzanowie 

- 
Budżet powiatu:  

3000 zł 

ZSECH W TRZEBINI 
Udział młodzieży w spektaklu „Jeden dzień w domu niespokojnej 
starości” w DK „Sokół” w Trzebini. 

- - 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 

„FABLOK’ 
W CHRZANOWIE 

 

 
I. Współpraca z organizacjami i instytucjami: 

1. Dom dla  bezdomnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Miłości w Katowicach. 

Od września do czerwca w każdą 3 niedzielę miesiąca pomagaliśmy 
bezdomnym, którymi zajmują się siostry Misjonarki Miłości w 
Katowicach, wydając obiady, pełniąc służbę liturgiczną podczas 
niedzielnej Mszy świętej  i służąc im pomocą.  
2.Dom dziecka w Chrzanowie 
W grudniu wolontariusze przy wsparciu dużej części społeczności szkolnej 
zorganizowali zbiórkę słodyczy, zabawek  i innych potrzebnych  rzeczy dla 
dzieci przebywających w domu dziecka.  
Odwiedziliśmy dzieci w dwóch domach dziecka  z programem 
świątecznym i  paczkami przygotowanymi z darów serca (Dom Dziecka 
im. św. Jana Pawła II oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny 
w Chrzanowie). 
3.Współpraca z parafią Matki Bożej Ostrobramskiej 
W październiku  odbył się spektakl o świętym Janie Pawle II pt „Róża” z 
okazji Dnia Papieskiego oraz zbiórkę charytatywną  na rzecz Dzieła 
Nowego Tysiąclecia: ”Dzień Papieski”. 

- - 
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Cyklicznie odbywały się wycieczki młodzieży z klas technikum i 
branżowych do kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej w celu nawiedzenia 
Najświętszego Sakramentu, krótkiej modlitwy oraz zapoznanie się z 
historią zarówno kościoła jak i parafii. 
Przeprowadzony został kiermasz: „Serce dla Boliwii” na rzecz misji w 
Boliwii. 
Miała miejsce doraźna pomoc przy sprzątaniu terenu wokół kościoła – 
wspólne grabienie liści. 
4. Współpraca z Parafią św. Mikołaja i Matki Bożej Różańcowej w 
Chrzanowie oraz z Parafią Bożego Miłosierdzia w Oświęcimiu. 
W styczniu uczniowie zaangażowani w wolontariat oraz uczniowie z 
innych klas   przygotowali przedstawienie bożonarodzeniowe  pod 
tytułem: „ Jasełka na dworcu” a w następnym roku ,,Wigilia u Karola”, 
które zaprezentowali w Parafii św. Mikołaja, w Parafii Matki Bożej 
Różańcowej, w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej  w Chrzanowie a także 
w Oświęcimiu w Parafii Bożego Miłosierdzia. 
5.Akcja charytatywna pt. „Pomagając innym pomagasz sobie” a w tym : 
„Dzieciaki czekają na pluszaki”  
6.Udział młodzieży w kolejnych niedzielach misyjnych i pomoc w kweście 
na rzecz misji w Sudanie misjonarza Roberta Wieczorka w parafii matki 
Bożej Ostrobramskiej, parafii Świętego Mikołaja w Chrzanowie, Parafii 
Św. Elżbiety w Jaworznie, Parafii Św. Brata Alberta w Sosnowcu 
7.Zakończenie akcji „Dla bezdomnego coś ciepłego” – przekazanie 
ciepłych rzeczy na rzecz bezdomnych w Katowicach i do Domu Samotnej 
Matki w Katowicach. Zbiórka odbywała się we współpracy ze Szkołami 
Podstawowymi w Libiążu i Trzebini.  

 

PCKU CHRZANÓW 

PCKU w Chrzanowie wzięło udział w imprezie międzypokoleniowej 
„Herbatka u Zieleniewskich” organizowanej przez Trzebińskie Centrum 
Kultury. 
W PCKU odbywają się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz Małopolskiego Uniwersytetu dla dzieci. 

W związku z trwająca 
epidemią Covid-19 działania 
z zakresu animacji i integracji 
międzypokoleniowej zostały 
ograniczone lub odwołane 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W 
LIBIĄŻU 

Współpraca Szkolnego Koła Caritas z Dziennym Domem Seniora w Libiążu 
– spotkania okolicznościowe 

- - 
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KLUB SENIORA 
"WSPÓLNOTA" PRZY 

STOWARZYSZENIU 
RODZINA KOLPINGA W 

PORĘBIE- ŻEGOTY 

Podczas realizacji w/w projektów nastąpiła integracja wewnątrz i 
międzypokoleniowa 

- - 

 
GMINA CHRZANÓW 
STOWARZYSZENIE 

CZEŚĆ 

Miejsce Aktywności Mieszkańców (centrum społecznościowe). Miejsce 
dla wszystkich, którzy chcieli wspólnie z animatorami realizować 
dotychczasowe oraz nowe oddolne inicjatywy, prowadzić działania 
integrujące i sieciujące dla mieszkańców. 

 
Budżet gminy 

Dotacja 50 000,00 zł. 

GMINA CHRZANÓW 
 

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. 
Efekty: integracja międzypokoleniowa, budowanie świadomości 
historycznej. 

 
Budżet gminy 

Środki finansowe 
bieżące Muzeum  

UTW W CHRZANOWIE 

Z uwagi na sytuację pandemiczną praktycznie zanikło obserwowane 
wcześniej „zapotrzebowanie” na kulturowe wsparcie imprez przez 
zespoły z UTW. Również coroczne spotkanie z KP policji nie doszło do 
skutku z powodu pandemii. 
 
Udział w VI Chrzanowskim Marszu Niepodległości Nordic Walking 2021 

realizacja w ograniczonym 
zakresie, uwagi – w miarę 
potrzeb zapewniano środki 
bezpieczeństwa 

Składki członkowskie, 
w tym składka członka 
wspierającego – 
Powiat Chrzanowski, 
składki członkowskie 
członków 
Stowarzyszenia, 
darowizny słuchaczy, 
wpisowe. 
wyjazdy turystyczno-

wypoczynkowe 

realizowane ze 

środków własnych 

uczestników, bez 

dotowania przez UTW. 
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PZERII ZARZĄD 
REJONOWY W 
CHRZANOWIE 

   

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW 

RENCISTÓW I 
INWALIDÓW SENIOR W 

CHRZANOWIE 

Wycieczka do Rabkolandu.  
Wyjazd został zatytułowany jako integracja międzypokoleniowa 
Dziadki z wnukami bawiły się przednio   biorąc udział w licznych 

konkursach i wiciu wianków, a później spożyli  wspólnie  obiad 

brak Dotacja Starostwo 

Powiatowe 

STOWARZYSZENIE 
PODZAMCZE 

Warsztaty z młodzieżą - - 

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

- coroczna organizacja Pikniku Integracyjnego dla słuchaczy  i ich rodzin   

I LO W CHRZANOWIE 

-współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie, 
-w  realizacja projektu integracyjnego uczniów ILO ze słuchaczami 
UTW w Chrzanowie – wystawiono 2 spektakle dla mieszkańców powiatu 
chrzanowskiego: „Romeo i Julię” i „Starą baśń”, 
-współpraca- wolontariat – integracja uczniów I LO z 
mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Płazie. 

Nauczanie zdalne, 
kwarantanna 

- 

 
II LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
IM. K. K. 

BACZYŃSKIEGO 

Współpraca od 6 lat z Fundacją ENERGETYK z Trzebini  - współorganizacja 
akcji charytatywnych (aukcji, zbiórki publicznej,), prowadzenie koncertów 
charytatywnych, występy młodzieży, przedstawienie spektakli 
teatralnych itp. 
Współpraca również z Fundacją Brata Alberta z Chrzanowa oraz Trzebini. 

- - 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA IM. ADAMA 

ASNYKA W TRZEBINI 

Wydarzenia organizowane z myślą zarówno o dzieciach, jak i dorosłych, 
np. ogólnopolska Akcja Tydzień z Internetem, Noc Bibliotek, Mała Książka 
Wielki Człowiek, Randka z Książką, itp. czy wydarzenia organizowane w 
trakcie Tygodnia Bibliotek. 

Ograniczenia w możliwości 
tradycyjnego 
funkcjonowania związane z 
pandemią COVID-19. 
 

- 

TRZEBIŃSKIE CENTRUM 
ADMINISTRACYJNE 

Poznawanie zwyczajów i obyczajów polskich, przygotowywanie 
przedstawień, realizowanie spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień 
Rodziny, Dzień Matki.  

Ograniczenia związane z 
pandemią koronawirusa. 

Realizacja zajęć wynika 
z opracowanego planu 
nauczania, planu pracy 
szkoły, przedszkola. 

TRZEBIŃSKIE CENTRUM 
KULTURY 

W strukturach TCK działa 7 Wiejskich Domów Kultury, Dwór 
Zieleniewskich w Trzebini, Willa NOT w Trzebini (Sierszy), Dom Gromadzki 

 W związku z bardzo dużymi 
obostrzeniami związanymi z 

- 
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 w Trzebini (Wodnej), Dom Kultury „Sokół” w Trzebini oraz od miesiąca 
grudnia Trzebiński Park Rozrywki w  Myślachowicach, w ramach którego 
działa wrotkowisko – profesjonalna sala do jazdy na wrotkach, 
wypożyczalnia wrotek, sala zabaw oraz strefa gastronomiczna.  Ww. 
placówki oferują mieszkańcom szeroką ofertę spędzania czasu wolnego. 
Organizowane są zajęcia m.in. tj.: plastyczne, sensoryczne, teatralne, 
poetyckie, taneczne, wokalne, umuzykalniające, szachowe, rekreacyjne i 
relaksacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. TCK oferuje bogatą ofertę 
zajęć dla seniorów proponowanych w ramach działalności Trzebińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. TCK oferowało mieszkańcom szereg 
imprez i spotkań aktywizujących środowisko lokalne m.in. tj.: 
„Dożynkowe lato na Polu”, ”Biesiada patriotyczna”,  plener malarsko-
rzeźbiarski, spotkanie autorskie i wieczór poetycki. Placówki TCK są 
również miejscem stymulującym lokalną aktywność, gdzie spotykają się 
grupy artystyczne, zespoły folklorystyczne, koła gospodyń i lokalne 
organizacje m.in. tj.: Kluby Seniora, Koła Emerytów i Rencistów, 
Stowarzyszenia, Rady Sołeckie i Osiedlowe.  

pandemią COVID-19  w 2021 
roku działania TCK 
prowadzone były przy 
bardzo dużych 
ograniczeniach dotyczących 
zarówno zasad organizacji, 
jak również ilości 
uczestników zajęć i imprez, 
cześć działań zostało 
przeniesionych do sieci.  
 

GMINA ALWERNIA 
 
 
 
 
 

Gmina Alwernia w ramach realizacji projektu : „Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Alwernia” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014- 2020 Oś , 
Podejmuje działania z zakresu animacji i integracji międzypokoleniowej 

 Środki EFS 

KLUB SENIORA 
"WSPÓLNOTA" PRZY 

STOWARZYSZENIU 
RODZINA KOLPINGA W  

PORĘBIE- ŻEGOTY 

Zorganizowanie Dnia Integracji w Porębie Żegoty   
Środki zewnętrzne, 

Budżet Jednostki 

STOWARZYSZENIE 
SYMPATYKÓW I 

PRZYJACIÓŁ KWACZAŁY 
I Gwieździsty Marsz Niepodległościowy Nordic Walking  

Środki zewnętrzne, 
Budżet Jednostki 
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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 

POWIATOWY URZĄD 
PRACY W CHRZANOWIE 

 

W 2021 r. zostały zawarte porozumienia dot. organizacji prac 
społecznie użytecznych z pięcioma gminami powiatu 
chrzanowskiego tj. Alwernia, Chrzanów, Libiąż , Trzebinia i 
Babice. Do wykonywania prac społecznie użytecznych 
skierowano 71 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
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 . W 2021 
r. wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego 
otrzymało 21 osób przystępując do uczestnictwa w 
Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum 
Integracji Społecznej w Babicach. W ramach podpisanego 
porozumienia refundowane są świadczenia integracyjne wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne osób objętych 
uczestnictwem w projekcie. 
Łącznie powyższym programem zostało objętych 68 osób w 
okresie od 01.08.2018 r.  do 31.12.2021 r.  
 W ramach podpisanego porozumienia refundowane są 
świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne osób objętych uczestnictwem w projekcie. 

 

Koszty : Kwota 
przeznaczona na realizację 
prac społecznie 
użytecznych w 2021 r. 
77.960,70 zł, a w ramach 
wypłaconego świadczenia 
integracyjnego: 163.307,84 
zł 

AGENCJA ROZWOJU 
MAŁOPOLSKI 

ZACHODNIEJ S.A. 

1) realizacja projektów mających na celu zwiększenie potencjału, 
w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w 
subregionie Małopolski Zachodniej, w tym powiatu 
chrzanowskiego, poprzez udzielanie dotacji na założenie nowych 

Brak 1) Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
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Przedsiębiorstw Społecznych oraz utworzenie nowych miejsc 
pracy w istniejących PS oraz na realizację inicjatyw związanych 
ekonomizacją usług PES: 
- Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w roku 2021 udzielono 44 
dotacje dla 15 PS o wartości 924.880 zł oraz przyznano 18 grantów 
dla PES o wartości 199.375,34 zł z obszaru Małopolski Zachodniej; 
w tym: 7 dotacji dla PS o wartości 147.140 zł oraz 6 grantów dla 
PES o wartości 59.646,84 zł dla podmiotów z powiatu 
chrzanowskiego. 
 
2) realizacja projektów mających na celu podniesienie poziomu 
zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie 
woj. małopolskiego, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 
m.in. organizację staży i pośrednictwo pracy: 
- projekt: „Status: Aktywny 30+” – poradnictwo zawodowe 
(pośrednik pracy i/lub doradca zawodowy) dla 43 uczestników 
projektu, organizacja staży dla 25 UP oraz podjęcie zatrudnienia 
przez 23 osoby; w tym dla osób z powiat chrzanowskiego: 
poradnictwo zawodowe - 1 UP oraz staż - 1 UP 
- projekt: „AS – Aktywni i Samodzielni” – poradnictwo zawodowe 
(pośrednik pracy i/lub doradca zawodowy) dla 59 uczestników 
projektu, organizacja staży dla 40 UP oraz podjęcie zatrudnienia 
przez 31 osób; w tym dla osób z powiat chrzanowskiego: 
poradnictwo zawodowe - 14 UP, staże - 14 UP, podjęcie 
zatrudnienia - 14 os. 
- projekt: „Nowy Start III” – poradnictwo zawodowe (pośrednik 
pracy i/lub doradca zawodowy) dla 37 uczestników projektu; w 
tym dla 20 osób z powiat chrzanowskiego 

2020, Działanie 9.3 – 
Projekt „MOWES2 – 
Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” 
 

2)  

 Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 8.2 – 
Projekt „Status: 
Aktywny 30+” 

 Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 8.2 – 
Projekt „AS – Aktywni i 
Samodzielni” 

 Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Działanie 8.4 – 
Projekt „Nowy Start III” 

 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

 

1. W 2021 roku kontynuowano realizację projektu „Nowy 
Rozdział”. 16 Uczestników Projektu zostało objętych 
Indywidualną Diagnozą Potrzeb (psychospołeczna, 
wychowawcza, zawodowa). UP wzięli udział w warsztatach 

Ze względu na panującą 
pandemię nie było możliwości 
zrealizowania części działań (np. 
szkolenia zawodowe). Izolacja 

NOWY ROZDZIAŁ: 
 
207 403,53 zł  
w tym wkład własny: 



126 
 

 grupowych (m.in. kompetencje psychospołeczne, 
wychowawcze, aktywnego poszukiwania pracy, prawo pracy w 
praktyce, dietetyczne, gospodarowania budżetem domowym). 
W części zawodowej UP zostali objęci poradnictwem 
indywidualnym specjalisty reintegracji zawodowej w zakresie 
poszukiwania pracy. Wszyscy uczestnicy objęci zostali 
pogłębioną pracą socjalną.  

Prace społecznie użyteczne- OPS współpracuje z Urzędem 
Miejskim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji 
PSU na terenie Gminy Chrzanów. OPS rekrutuje osoby 
bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej tut. Ośrodka. 
Realizacja prac społecznie użytecznych pomaga przerwać bierność 
zawodową i zdobyć doświadczenie zawodowe.  
 
 
Pracownicy socjalni w ramach swoich zadań podejmują działania 
w zakresie motywowania, wspierania osób w podjęciu 
zatrudnienia. Ponadto zawierane są kontrakty socjalne na 
podejmowanie aktywności zawodowej przez klientów. 

domowa i ograniczenie 
kontaktów społecznych ujawniły 
problemy społeczne 
występujące w rodzinach, które 
wymagały rozwiązania przed 
podjęciem aktywności 
zawodowej (np. alkoholizm, 
problemy opiekuńczo- 
wychowawcze).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 170zł,  
środki UE 185 233,53 
 
 
Prace społecznie użyteczne 
Środki FP, JST   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki własne 
 
 

KLUB WSPOLNOTA W 
PORĘBIE ŻEGOTY 

Zatrudniono w realizowanych projektach osoby nie posiadające 
minimalnego wynagrodzenia, osoby ze statusem bezrobotnego 
(2 osoby)  

- - 

 

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 okresie od sierpnia do grudnia 2021 roku dwóch pracowników 
PDPS w Płazie brało udział w cyklu 6 spotkań superwizyjnych  
i szkoleń mających na celu w szczególności przeciwdziałanie 

W związku z pandemią 
spotkania odbywały się  

w formule zdalnej 

Udział w szkoleniach  
był bezpłatny 
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wypaleniu zawodowemu, wzmocnienie potencjału osób 
pracujących w instytucjach pomocowych, szczególnie obciążonych 
w okresie pandemii, oraz podniesienie kompetencji w zakresie 
wzbudzania aktywności mieszkańców biorąc pod uwagę obecną 
sytuację. 
Szkolenia i superwizja organizowane były przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. 
„Pakiet dla Pomagających”. 

Jeden z pracowników brał udział w cyklu szkoleń w zakresie prawa 
pracy 

W związku z pandemią szkolenia 
odbywały się  

w formule zdalnej 

PDPS w Płazie: 
892,00 zł 

W 2021 roku PDPS w Płazie zrealizował dwa granty, mające na celu 
wsparcie Domu w organizacji odpowiedniej do potrzeb opieki nad 
mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także 
pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.  
W ramach pierwszego grantu wsparciem w postaci nagród objęto  
58 pracowników, natomiast drugi grant został przeznaczony  
na nagrody dla 57 pracowników, mających bezpośredni kontakt  
z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze  
i wspomagające. 

brak 

Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach 

Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020 
Kwota dofinansowania: 

I Grant: 70 228,74 zł 
II Grant: 35 575,00 zł 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 

„FABLOK’ 
W CHRZANOWIE 

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 

PCKU jako placówka kształcenia ustawicznego prowadząc 
działania promocyjne promuje kształcenie ustawiczne i 
zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe.  
Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku pracy starając się 
dopasować ofertę edukacyjną do jego potrzeb.  
Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i zmieniających się 
przepisów było w roku 2021 otwarcie kierunku kształcenia w 
zawodzie opiekun medyczny w systemie stacjonarnym. 

Nie wystąpiły trudności przy 
uruchamianiu kierunku 
kształcenia w zawodzie opiekun 
medyczny. 
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PCPR CHRZANÓW 

Zorganizowanie szkolenia (sierpień) dla kadr pomocy społecznej z 
terenu Powiatu Chrzanowskiego. Szkolenie składało się z 3 
wykładów: „Przetrwanie w świecie psychopatów”, 
„Empatyczna manipulacja czyli jak skutecznie wywierać presję”, 
„Dążenie do prawdy w kłamliwym świecie” 
 

Sytuacja epidemiologiczna w 
kraju 

Budżet PCPR 

I LO W CHRZANOWIE 
współpraca z Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Chrzanowie, zapoznanie uczniów z ofertą 

- 
- 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 

TRZEBINI 

Doskonalenie kadr polityki społecznej ma miejsce poprzez 
kierowanie pracowników na konferencje, szkolenia, warsztaty i 
spotkania studyjne o różnorodnej tematyce związanej  z szeroko 
rozumianą polityką społeczną. Wychodząc naprzeciw 
współczesnym wyzwaniom pracownicy KIS uczestniczyli w 
konferencji „Ekonomia Społeczna w centrum zmieniającego się 
świata – szanse i wyzwania” oraz „Usługi społeczne przyszłości – 
jak budować skuteczny system wsparcia”. Zainteresowani 
pracownicy mają także możliwość podjąć się nowych zadań w 
ramach dodatkowych obowiązków np. asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej, prowadzenie grup wsparcia, telefon zaufania.  
Dowartościowanie pracowników odbywa się na zasadzie 
przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród. 
Zapewnienie komfortu pracy w 2021 roku polegało na zadbaniu o 
wszelkie środki bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19, 
okresowo prowadzenie pracy zdalnej, przeprowadzeniu remontu 
pomieszczeń biurowych. Każdy z pracowników podczas okresowej 
oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego ma możliwość 
przedstawienie swoich sugestii co do rozwoju kariery, poziomu 
zadowolenia z powierzonych obowiązków oraz działań 
zmierzających do poprawy satysfakcji z pracy. Ponad to w ramach 
działalności Zespołu Profilaktyki i Terapii  Rodzin prowadzone są 
regularne spotkania z pracownikami dotyczące poradnictwa i 
wsparcia w sprawach trudnych. 

Ograniczenia działalności 
związane z sytuacją 
epidemiologiczną. 

Finansowanie z budżetu 
Gminy Trzebinia. 

GMINA ALWERNIA 
 

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Alwerni uczestniczyli w 
szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. 

- 
Budżet jednostki 
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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 
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:  

Ograniczenia w obsłudze 
klientów urzędu związane z 
obostrzeniami COVID-19  

- 
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poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30   

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA IM. ADAMA 
ASNYKA W TRZEBINI 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini 
standardowo czynna jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:30 do 19:00. W soboty natomiast od 
godziny 8:00 do 13:00. Filie biblioteczne również czynne 
są od poniedziałku do piątku. 
Jest to długi zakres czasu dający możliwość korzystania z 
oferty Biblioteki dzieciom i młodzieży po zajęciach w 
szkole, a dorosłym – przed lub po podjęciu pracy. 

Ograniczenia w możliwości 
tradycyjnego funkcjonowania 
związane z pandemią COVID-
19. 

- 

TRZEBIŃSKIE CENTRUM 
KULTURY 

Działalność placówek funkcjonujących w strukturach TCK 
odbywa się w godzinach popołudniowych. Większość 
imprez organizowana jest w weekendy oraz w dni wolne 
od pracy.   
 

W 2021 roku działalność TCK 
dostosowana była do 
aktualnie obowiązujących 
przepisów związanych 
z wystąpieniem stanu 
epidemii w kraju. W trakcie 
zawieszenia stacjonarnej 
działalności, przeniesiono 
działania do sieci, proponując 
mieszkańcom różnego 
rodzaju działania online. Po 
luzowaniu ograniczeń została 
stopniowo wznowiona 
działalność stacjonarna, która 
obwarowana była szeregiem 
ograniczeń nakazów 
i zakazów.  

- 

 
GMINA CHRZANÓW 
 

Urząd Miejski w Chrzanowie 
Godziny pracy: 
Poniedziałek: 7:00 - 17:00 
Wtorek: 7:00 - 15:00  
Środa: 7:00 - 15:00 

Ograniczenia w obsłudze 
klientów związane z 
obostrzeniami COVID-19 
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Czwartek: 7:00 - 15:00 
Piątek: 7:00 - 13:00 
Możliwość złożenia dokumentów przez ePUAP 
Dostępność wzorów dokumentów - zakładka załatw 
sprawę na  
https://www.chrzanow.pl/urzad-miejski/zalatw-
sprawe.html 
 
Kryta Pływalnia w Chrzanowie  
Kryta Pływalnia w Chrzanowie każdorazowo 
dostosowywała godziny dostępności dla m. in. 
mieszkańców powiatu chrzanowskiego biorąc pod uwagę 
ograniczenia związane z okresem pandemii. Poza 
przymusowymi postojami otwarta była 7 dni w tygodniu w 
godzinach od 6.30 do 21.45. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 
W 2021 r. pomimo utrzymującej się cały czas sytuacji 
epidemicznej spowodowanej wirusem COVID-19 Miejska 
Biblioteka Publiczna w Chrzanowie funkcjonowała w 
swoich stałych godzinach otwarcia. Biblioteka Główna 
dostępna była dla czytelników przez sześć dni w tygodniu: 
od poniedziałku do soboty średnio przez 12 godzin dziennie 
(w tygodniu przez 63 godziny). Filie biblioteki – dostępne 
były przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) 
średnio przez 8 godzin dziennie (w tygodniu przez 40 
godzin). 

Muzeum w Chrzanowie 
Godziny otwarcia 

- 
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Od 15 kwietnia do 15 października: 
poniedziałek – piątek – 8:00 – 16:00 
sobota – 8:00 – 16:00 (po wcześniejszym umówieniu) 
niedziela – 12:00 – 15:30 
Od 16 października do 14 kwietnia: 
poniedziałek – piątek  – 8:00 – 14:30 
sobota – 8:00 – 14:30 (po wcześniejszym umówieniu) 
niedziela – 12:00 – 15:30 

 
GMINA ALWERNIA  

 

Szkoły dopasowują godziny pracy do potrzeb społecznych. 
Nauczyciele są dyspozycyjni dla rodziców, po 
wcześniejszym umówieniu. Dopasowują się do ich potrzeb 
i możliwości czasowych. Działają świetlice szkolne zgodnie 
z potrzebami rodziców.  
Udostępniane są hale sportowe w godzinach 
popołudniowych oraz w miarę potrzeb w czasie weekendu 
do użytku przez kluby sportowe i osoby niezrzeszone. Hale 
sportowa udostępniona codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 16:00 do 21:00 (SP Alwernia i SP Regulice) 

- - 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

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  

-  Zadania zrealizowane ze 
środków własnych powiatu. 
Festiwal DPS: 8 968,41 zł 
Tłumacz pjm: 250 zł 
 W zakresie programu 
wyrównywania różnic 
między regionami – 
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nowa strona www.powiat-chrzanowski.pl – z uwzględnieniem 
WCAG 2.1. 
Opracowanie informacji o Starostwie Powiatowym w formie 
ETR oraz tłumaczenie tekstu – tłumacz języka migowego.  
Obsługa Programu Wyrównywania Różnic między regionami III 
– PFRON: 
1) „remont i dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych sanitariatów na parterze budynku 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie” 

2)  projektu „Dostawa i montaż urządzenia typu DELTA do 
transportu osób niepełnosprawnych w budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego w Chrzanowie” 

Organizacja XIV Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek 
Artystów Wszelakich” we współpracy z PDPS w Płazie.  

dofinansowanie PFRON w 
wysokości:  
Dla WTZ: 89 060,80 zł 
Dla I LO: 15 221,00 zł  
 
 

POWIATOWY DOM 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

IM. ADAMA 
STARZEŃSKIEGO W 

PŁAZIE 

W dniach 29-30 czerwca 2021 roku  w PDPS w Płazie 
zorganizowano XIV Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek 
Artystów Wszelakich”. Festiwal został zorganizowany przez 
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego 
w Płazie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” w Chrzanowie.  
W pierwszym dniu została przeprowadzona Konferencja 
„Profesjonalizm – Potrzeba – Interakcja. Domy Pomocy 
Społecznej  
po Pandemii”, w ramach której pracownicy Domu przeszli 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
podawania leków oraz rehabilitacji pocovidowej. 
W drugim dniu odbyły się warsztaty dla mieszkańców PDPS oraz 
gości z trzech zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Dla 
uczestników zorganizowano warsztaty muzyczne, ruchowe, 
manualne EKO-Domki oraz artystyczne Decoupage. 
Celem przedsięwzięcia było przybliżenie twórczości 
nieprofesjonalnych artystów niepełnosprawnych. Festiwal 
umożliwił integrację osób niepełnosprawnych ze 

W związku z sytuacją 
epidemiologiczną Festiwal w 

całości został zorganizowany na 
terenie Powiatowego Domu 

Pomocy Społecznej im. Adama 
Starzeńskiego w Płazie. 

W Festiwalu brała udział 
ograniczona ilość zaproszonych 

gości  
z zewnątrz. 

Starostwo Powiatowe  
w Chrzanowie: 

9 000,00 zł 
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społeczeństwem, oraz promował sztukę jako niezawodny 
środek terapeutyczny. 

 
PCPR CHRZANÓW 

Realizacja Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych, a jego zakresie zadań, które zawierają się 
w celach operacyjnych: rozwój zaplecza instytucjonalnego dla 
rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością na 
terenie Powiatu, tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. 

Sytuacja epidemiologiczna w 
kraju 

Środki własne Powiatu/ 
budżet PCPR/ środki PFRON 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

 
 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Program 
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej był realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w okresie od 
8.06.2021 do 31.12.2021r.  
Wsparciem w ramach usługi AOON objęto 6 podopiecznych w 
tym: 
- 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki  
- 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
- 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie zatrudnił na umowę 
zlecenie 4 asystentów realizujących powyższą usługę.  
Priorytetowymi założeniami programu realizowanego przez 
OPS było: 
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z 

pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych 
czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz 
stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania 
aktywności i umożliwienie realizowania prawa do 
niezależnego życia; 

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych, umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej 
społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach 

- 
Dotacja z Funduszu 

Solidarnościowego 100% 
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społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też 
sportowych; 

Osoby niepełnosprawne w ramach programu mogą skorzystać 
z następujących form wsparcia:  

 wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez 
uczestnika miejsc, 

 zakupach przy asyście asystenta 
 załatwianiu spraw urzędowych, 
 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju 

organizacjami, 
 korzystania z dóbr kultury, 
 wykonywaniu codziennych czynności. 

GMINA TRZEBINIA, 
URZĄD MIASTA 

W  TRZEBINI 

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 r. ż. 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 2021 r otrzymał dotację na zadanie pod 
nazwą „Akademia życia -2021”. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Muminki” prowadzi świetlicę środowiskową dla osób 
niepełnosprawnych. 
Wszystkie te instytucję realizują działania w zakresie integracji 
społecznej. 
Na terenie Gminy Trzebinia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 
4 działa wypożyczalnia sprzętu medycznego, która służy chorym 
i niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy. 

W roku 2021 w związku z sytuacją 
epidemiczną działalność 
placówek była ograniczona. 
 
Zbyt mała ilość sprzętu w 
stosunku do zgłaszanych potrzeb 

 Warsztat Terapii Zajęciowej  
przy Fundacji im. Brata 
Alberta   otrzymał dotację  
z budżetu Gminy Trzebinia. 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ  W TRZEBINI 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 

 Ograniczenia działalności 
związane z sytuacją 

Finansowanie ze środków 
Funduszu 
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1. Zatrudnienie specjalistów pracy socjalnej dla osób 
niepełnosprawnych 
2. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Spotkania mają na celu integrację z innymi osobami 
doświadczających problemów psychicznych, możliwość 
wymiany doświadczeń związanych z procesem leczenia, 
radzenia sobie z chorobą, codziennych problemów osób 
chorujących. Ważnym aspektem jest praca nad zniesieniem 
poczucia osamotnienia wynikającego z posiadanej diagnozy. 
Zajęcia odbywają się w KIS w każdą środę od godziny 10.00. 
3. Punkt Aktywności Seniora, który zrzesza osoby starsze, 
w tym niepełnosprawne z gminy Trzebinia, korzystające ze 
wsparcia tutejszego OPS. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 
od godziny 9.00. 
4. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. 
Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi 
asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci i 
osób niepełnosprawnych. Wsparciem asystenta osobistego w 
Gminie Trzebinia objęto: jedno dziecko do 16 roku życia; 3 
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 2 osoby z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Asystenci osobiści osób niepełnosprawnych świadczyli usługi 
między innymi w zakresie: 
 pomoc w załatwianiu spraw lekarskich np. umawianie 

wizyt lekarskich, transport do lekarza, apteki, 
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych np. 

wypełnianie dokumentów, transport do urzędu, 
 rozmowy motywująco – wspierające, 
 wspólne robienie zakupów z elementami treningu 

budżetowego, transport do sklepu, 
 wspólne spędzanie czasu wolnego (spacery, wizyty u 

znajomych, wyjście do kina, biblioteki, muzeum), 
 pomoc w gotowaniu posiłków, 

epidemiologiczną 
 Ograniczenia zdrowotne 

uczestników 
 Ograniczenia dotyczące 

finansowania dodatkowych 
działań 

Solidarnościowego. 
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 pomoc w utrzymaniu porządku w lokalu mieszkalnym, 
ogrodzie, 

 rozwijanie zainteresowań, 
 pomoc w nauce, 
 spędzanie czasu wolnego z dzieckiem (spacery, jazda na 

rowerze, gry edukacyjne). 

CENTRUM USŁUG 
SOCJALNYCH – 

(ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY  

W CHRZANOWIE) 
 
 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie jest 
dziennym ośrodkiem wspierająco-aktywizującym dla 44 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaburzonych 
psychicznie z terenu powiatu chrzanowskiego. Zajęcia w ŚDS 
odbywają się od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. 
Podczas pobytu świadczymy   usługi w ramach indywidualnych 
i zespołowych treningów samoobsługi i treningu umiejętności 
społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i 
podtrzymywaniu umiejętności funkcjonowania w życiu 
społecznym. Realizowane są zajęcia w poszczególnych 
pracowniach między innymi rękodzielniczej, ceramicznej, w 
sali doświadczania świata, zajęcia artystyczne, treningi 
umiejętności  społecznej, poradnictwo i edukacja 
psychologiczna, pedagogiczna, psychiatryczna, poradnictwo 
socjalne i doradztwo zawodowe 

Problemy które powstały na 
etapie realizacji zadań dotyczyły 
przede wszystkim pandemii 
COVID-19. 
Realizowanie zadań w związku ze 
stanem epidemicznym wymagało 
dostosowania pracy do 
wskazanych obostrzeń. 
Organizacja pracy z uczestnikiem 
ŚDS dotyczyła wprowadzenia 
limitu  osób uczęszczających na 
zajęcia do ŚDS.  Osobom  
mającym dostęp do Internetu 
zapewniono możliwość stałego 
kontaktu poprzez facebooka. 
Zapewniono codzienny 
telefoniczny  kontakt z 
uczestnikami realizując treningi 
bezpiecznych zachowań w 
związku z pandemią covid-19. 

Środki finansowe- 
wykonanie budżetu za 2021 
rok – 944.247,00 zł 

GMINA ALWERNIA 
 

 W szkołach na zajęciach poruszana jest tematyka związana z 
niepełnosprawnością. Szkoły i przedszkola współpracują z 
rodzicami posiadającymi dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
 W ramach tego kierunku Centrum Usług Społecznych w 
Alwerni realizował: 
- Program Wspieraj Seniora, który polegał na wsparciu osób 
starszych i niepełnosprawnych i zabezpieczeniu ich 

 

Budżetu 
Państwa, 

 
Środki EFS 
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indywidualnych 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.  
- Program Opieka Wytchnieniowa – dotycząca  wsparcia dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych, wyjazdy rehabilitacyjne, 
poradnictwo psychologiczne, zajęcia o charakterze 
edukacyjnym i profilaktycznym (np. szkolenia specjalistyczne  z 
opieki nad niepełnosprawna osobą) 
- Zatrudniono Asystenta osoby starszej lub/i niepełnosprawnej 
,której zakresem jest pomoc osobom starszym/z 
niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, w 
załatwieniu spraw urzędowych, organizacji czasu wolnego, 
podtrzymywania kontaktów ze środowiskiem, pomoc w 
prowadzeniu gospodarstwa domowego itp. 

KLUB SENIORA 
"WSPÓLNOTA" PRZY 
STOWARZYSZENIU 

RODZINA KOLPINGA W 
PORĘBIE- ŻEGOTY 

W projekcie wzięło udział 10 osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością ( Centrum aktywności dla seniorów) 
 

- - 

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW RENCISTÓW 
I INWALIDÓW SENIOR W 
CHRZANOWIE 

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW RENCISTÓW 
I INWALIDÓW SENIOR W 

CHRZANOWIE 

Wycieczka do Krynicy. 0d 05.07.do 12.07.2021 
Wycieczka dla osób z  grupą inwalidzką -wyjazd na wieżę  

widokową wizyta w muzeum. 
brak 
- 

Dotacja z PCPR 

Organizowanie wczasów i wycieczek. Wycieczka do 
Częstochowy do Gidli z przewodnikiem. Wycieczka do Bardo-
Kotlina kłodzka zwiedzanie Wrocławia 

Finansowane przez 
uczestników 
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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 lokali mieszkalnych, pomieszczeń 
tymczasowych i mieszkań chronionych, wynikające z zadań 
wskazanych w Ustawie o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ma 
na celu przeciwdziałanie powstawaniu wykluczenia społecznego 
oraz ograniczeniu zjawiska bezdomności, które w swoim 
następstwie generują zwiększone problemy społeczne. 
Gmina Trzebinia stara się w sposób racjonalny gospodarować 
swoim zasobem mieszkaniowym, w tym celu podejmuje 
działania utrzymania tego zasobu na poziomie, nie mniejszym 
niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej 
potrzebujących. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, działająca w 
oparciu o Regulamin oraz Uchwałę Rady Miasta Trzebini w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia, wyraża swoją opinię i 
wskazuje spośród osób ubiegających się te, które z uwagi na 
trudne warunki mieszkaniowe lub inne ważne względy 
społeczne powinny otrzymać przydział z zasobu w pierwszej 
kolejności. Ponadto Gmina Trzebinia podejmuje działania 
wynikające z Ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, a 
dotyczące osób, które oczekują na najem lokalu socjalnego lub 
pomieszczenia tymczasowego na podstawie prawomocnego 
wyroku sądowego. W 2021 r. ogółem wydano 17 skierowań do 
zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu. W Gminie 
Trzebinia funkcjonuje również program „Mieszkanie za 
remont”. W 2021 r. zostało podpisanych 5 umów o remont 
lokalu przez przyszłego najemcę oraz 3 umowy  najmu po 

Pozyskiwanie lokali 
mieszkalnych w 2021 roku 
odbywało się w wyniku tzw. 
„ruchu ludności”, czyli w wyniku 
opuszczenia lokali przez 
najemców, którzy zaspokoili 
potrzeby mieszkaniowe we 
własnym zakresie oraz poprzez 
odzyskiwanie lokali na 
podstawie prawomocnych 
wyroków nakazujących eksmisję 
z lokalu . Powyższa ilość nie jest 
wystarczająca dla zapewnienia 
płynnego wykonywania 
orzekanych wyroków 
eksmisyjnych oraz skrócenia 
czasu oczekiwania na najem 
socjalny lokalu z zasobu Gminy 
Trzebinia. 

Środki budżetu Gminy 
Trzebinia na modernizację/ 

przebudowę/ remont 
mieszkań przeznaczonych 
na najem socjalny lokali 
wyniosły 300.386,60 zł. 
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przeprowadzonym remoncie. W grudniu 2021 r. został 
uruchomiony program „Mieszkaniowy Bank Zamian”, który daje 
możliwość lepszego dopasowania potrzeb lokalowych w 
ramach  wzajemnej zamiany lokali. 

GMINA CHRZANÓW  
MIEJSKI ZARZĄD 
ZASOBÓW 
KOMUNALNYCH 

W roku 2021 administrowano na terenie Gminy Chrzanów 901 
lokali w tym 214 socjalnych. W miarę pozyskiwania 
pustostanów lokale są na bieżąco remontowane i oddawane do 
użytku osobą potrzebującym.   
 
W ramach Planu Remontów w roku 2021  
- przeprowadzono remont 15 mieszkań socjalnych. 
(Kroczymiech 2F/11, Jagiellońska 10/6. Kol. Stella 1/7, Al. 
Henryka 12a/2, Jagiellońska 7/2, Sobieskiego 41/5, Szpitalna 
6a/2, Sobieskiego 45/12, Sobieskiego 41/9, Szymanowskiego 
49/21, Ogrodowa 3/5, Fabryczna 13/6, Sobieskiego 41/7, 
Ogrodowa 5/4, Al. Henryka 12/17) 
 
- wyremontowano 14 lokali komunalnych. 
(Jagiellońska 13a/14, Al. Henryka 14/4, Al. Henryka 33/4, 
Patelskiego 3/15, Kol. Stella 20/1, Mieszka I 3/62, Al. Henryka 
33/1, 29 Listopada 28b/11, Fabryczna 29a/7, 29 Listopada 
23/47, Jagiellońska 13/15, Krakowska 29/9, 29 Listopada 16/2, 
Krasickiego 1/15)   

 
 
W trakcie realizacji powyższych 
zadań Kilka razy występowały 
trudności związane z 
wyłonieniem wykonawcy. 
Powyższe podyktowane było 
brakiem pracowników 
przebywających w izolacji lub na 
kwarantannie spowodowanej 
pandemią koronawirusa ( COVID 
– 19). 
 
 

Łączny koszt remontów 
lokali wraz z pustostanami:  

450 694,84 zł w tym:  
 

lokale komunalne: 
262 586,23 zł 

 
Lokale socjalne:  

188 108,61 zł 
 

Remont lokali socjalnych i 
komunalnych wykonano ze 

środków gminnych w 
wysokości:  

- mieszkania socjalne: 
188 108, 61 zł brutto 

- mieszkania komunalne: 
262 586,23 zł brutto. 

GMINA ALWERNIA  
 

Organizacja Dnia Ziemi, akcja „Sprzątanie świata” 
 

- - 
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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 

GMINNE INSTYTUCJE 
ŚWIADCZĄCE OPIEKĘ 

NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
TJ. ŻŁOBKI, KLUBY I 
KLUBIKI DZIECIĘCE. 

 

Gmina Chrzanów na bieżąco czynnie wspiera 
 i rozpowszechnia różnego typu akcje informacyjno – 
uświadamiające dotyczące bezpieczeństwa w zakresie 
społecznym za pośrednictwem m.in. szkół gminnych, instytucji 
opieki nad dziećmi do lat 3 tj. żłobków, klubów i klubików 
dziecięcych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie czy 
Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie. 
 

Brak trudności w realizacji w/w 
akcji informacyjnych. Akcje 
informacyjne podnoszące 
stopień świadomości obywateli 
przebiegają bezproblemowo. 
Instytucje chętnie włączają się 
do współpracy mającej na celu 
uświadamianie społeczeństwa  
i dbałość o ich bezpieczeństwo. 

Brak źródeł finansowania 
kosztów. Zadania 

realizowane dzięki 
współpracy pomiędzy 

jednostkami. 

GMINA TRZEBINIA, 
URZĄD MIASTA 

W  TRZEBINI 

Ogłoszony w 2020r. stan pandemii  związanej z koronawirusem 
SARS-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 
informujące mieszkańców o programie szczepień,  a także 
aktywizujące do udziału w akcji szczepień ochronnych  np.: 
udział w konkursie „Rosnąca Odporność”. Przekazano 
mieszkańcom maseczki ochronne i środki dezynfekcyjne.  
Gmina przekazywała także środki dezynfekcyjne i maseczki 
ochronne otrzymane z Agencji rezerw materiałowych lub od 
Wojewody.  

   

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W TRZEBINI 

W zakresie współpracy tut. Ośrodka z Zakładem Karnym  
w Trzebini, pracownicy socjalni raz na kwartał prowadzą na 
terenie ZK prelekcje i porady dla osób osadzonych, których 
tematyka dotyczy  informacji z zakresu możliwości korzystania z 
różnorodnych form pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu 
karnego. Podczas spotkań prowadzone są również 

Ograniczenia związane 
z  rozprzestrzenianiem się 
wirusa  SARS COV-2 

Budżet Gminy Trzebinia 
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indywidualne rozmowy z osadzonymi, dotyczące możliwości 
rozwiązania osobistych problemów rodzinnych, 
mieszkaniowych i zawodowych osób skazanych. 

GMINA ALWERNIA 
 

Prowadzono Kampanię społeczna „stop przemocy” 
 

- Budżet Jednostki 

POWIAT CHRZANWOSKI  

Realizacja zadania polegającego na nieodpłatnej pomocy 

prawnej.  Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ) udostępnił pięć punktów, 
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na 
terenie Powiatu Chrzanowskiego. 

- - 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ ZKO 

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

Pomimo pandemii  odbyły się 
wszystkie posiedzenia PZZZK i 
PKiBP. Większość w formie 
zdalnej za pomocą platformy 
ZOOM 

- 

KP PSP 
 W CHRZANOWIE 

 

 Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego 
KP PSP w Chrzanowie (II etap – docieplenie dachu). 

 Zakup 3 ton sorbentu i 60 litrów koncentratu dyspergentu. 

Nie wystąpiły trudności w 
realizacji zadania 

Zadanie 1: 
Budżet Powiatu: 60000 zł 
Budżet PSP: 40000 zł 
Ogółem: 100000 zł 
Zadanie 2: 

Budżet Powiatu: 10000 zł 

KPP CHRZANÓW 
 

Stała współpraca i stały kontakt z Powiatowym Zarządem Dróg, 
Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Urzędami Miast i Gmin 

Z uwagi na pandemię 
współpraca polegała na 
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telefonicznym omawianiu 
bieżących  problemów.    

GMINA CHRZANOWA 
 

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 np. 33 ust. 2 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji . 
2. Dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum 
Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie. 

- 

1. 89 950,00 zł 
2. 90 185,00 zł 

Ogółem: 180 135,00 zł  

GMINA TRZEBINIA, 
URZĄD MIASTA 

W  TRZEBINI 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w 2021 roku w 
gminie Trzebinia zorganizowano we współpracy z lokalną służbą 
zdrowia Punkt Szczepień Powszechnych, który znacząco 
poprawił dostęp do udziału w programie szczepień ochronnych 
przeciw SARS Cov-2. 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Trzebinia prowadziły 
akcje informacyjne dotyczące  szczepień ochronnych przeciw 
SARS Cov-2. 

- 

Budżet gminy Trzebinia  
5114,10 
Budżet Wojewody 
Małopolskiego 2916,34 

GMINA ALWERNIA 

 

1. Przekazano dotacje na:  
- Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego 
- Postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi 
- Pomoc dla poszkodowanych  w pożarze mieszkańców w 
miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ 
Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Promocja odblasków. Stały kontakt pedagoga z 
przedstawicielami CUS, Policji. 
2.Zakup samochodu dla OSP Grojec 

- 

1. Budżet Jednostki 
2.Dotacja Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych,  
Dotacja UMWM 
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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 

KPP 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 

- - 

KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W 
CHRZANOWIE 

 

Ze względu na brak środków finansowych w 2021 roku nie 
realizowano zadań w tym kierunku. 

- - 

GMINA TRZEBINIA,  
URZĄD MIASTA 
W  TRZEBINI 

 

Wprowadzono system jednoczesnego alarmowania strażaków 
ratowników OSP w gminie Trzebini 

- 
Budżet gminy Trzebinia 

2250,00 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ ZKO  

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

- - 
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KPP 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 np. 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 
 

W gminie Chrzanów działa system monitoringu miejskiego 

składający się z 92 kamer, z czego: 

- 48 kamer jest zainstalowanych na terenie miasta Chrzanowa, 

- 18 kamer na terenie sołectwa Płaza, 

-   6 kamer na terenie sołectwa Balin, 

- 12 kamer na terenie sołectwa Pogorzyce 

-   8 kamer na terenie sołectwa Luszowice. 

W 2021 roku liczba punktów monitoringu wizyjnego na terenie 
gminy zwiększyła się o 8 (punkty nowe i zmodernizowane). W 
punktach tych zamontowano łącznie 15 kamer stacjonarnych.  

 

 

 

 

Budżet gminy Chrzanów,  

wydatki ogółem: 

42 999,76zł 

 

PZD W CHRZANOWIE  

PZD zrealizowało4 inwestycje mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszych. Łączna wartość zadań wyniosła 

ponad 480 000 zł.  Na każde z nich pozyskano dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wsparcia to 

384 454 zł. 

Budowa dwóch przejść dla pieszych z fragmentem chodnika 
obejmujących skrzyżowanie ul. Zwycięstwa (DP 1057K) , ul. 
Leśnej (DP 1041K) oraz drogi gminnej – ul. Szczakowskiej na 

 
480 000 zł 
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terenie gm. Trzebinia" o wartości 286 999,59 zł. W ramach 
zadania wykonano: 

o budowę dwóch przejść dla pieszych z fragmentem 
chodnika dojściowego/remont chodnika, 

o montaż sygnalizacji świetlnej, 
o montaż doświetlenia przejść dla pieszych, 
o wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni, 
o montaż pionowych znaków drogowych zgodnie z 

organizacją ruchu. 

Kolejne przedsięwziecia skupiły się na doświetleniu przejść dla 
pieszych, a były to następujace zadania: 

"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania 
w km od 0+445 do 0+485 (w tym przejście dla pieszych w km 
0+470 ) w miejscowości Chrzanów Powiat Chrzanowski", 
zakres prac obejmował: 

o montaż doświetlenia dla pieszych o charakterze 
asymetrycznym, 

o wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stałego, 
o wymianę oznakowania pionowego z przestawieniem 

niektórych znaków zgodnie z projektem organizacji 
ruchu, 

o obniżenie krawężników i wymianę krawężników na 
przejściach dla pieszych, 

o wymianę kostki brukowej (chodniki) tuż przed 
przejściami na kostkę dostosowaną do potrzeb osób 
niedowidzących lub niewidomych, 

o korektę istniejącego azylu na przejściu dla pieszych. 
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"Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania 
na skrzyżowaniu w km 10+420 w miejscowości Libiąż Powiat 
Chrzanowski", zakres prac obejmował: 

o montaż doświetlenia dla pieszych o charakterze 
asymetrycznym, 

o wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stałego, 
o wymianę oznakowania pionowego z przestawieniem 

niektórych znaków zgodnie z projektem organizacji 
ruchu, 

o obniżenie krawężników i wymianę krawężników na 
przejściach dla pieszych, 

o wymianę kostki brukowej (chodniki) tuż przed 
przejściami na kostkę dostosowaną do potrzeb osób 
niedowidzących lub niewidomych. 

"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania 
na skrzyżowaniu w km 5+780 w miejscowości Luszowice, 
Powiat Chrzanowski", zakres prac obejmował: 

o doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych, 
o fakturowe oznaczenie nawierzchni na dojściu do 

przejścia, 
o wymianę istniejących znaków D-6 na znaki aktywne, 
o likwidację znaków A-6b/c , a na ich miejsce 

wprowadzenie przed skrzyżowaniem znaków D-1, 
o montaż lustra sferycznego U-18b w celu poprawy 

widoczności na skrzyżowaniu z ul. Luszowicką, 
o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h. 
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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 

POWIAT CHRZANOWSKI 

Realizacja programu powiatowego „Bezpieczny Powiat 
Chrzanowski - Bezpieczny Przedszkolak Na Drodze i Bezpieczna 
Droga Do Szkoły”. Jej koordynatorem jest Przemysław Rejdych, 
Członek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. Podczas praktycznej 
nauki poruszania po drogach najmłodsi uczą się, jak bezpiecznie 
poruszać się po jezdni w kolumnie i jak w bezpieczny sposób 
przechodzić przez drogę. Wszyscy dostają odblaskowe gadżety: 
kamizelki, zawieszki i opaski na rękę. 

W ramach programu odbyło się też  spotkanie z grupą 
"Małych strażaków" działających przy OSP w Chrzanowie. 
Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu 
bezpieczeństwa kierowane są również do seniorów.  

- - 

KPP 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 . 

Bardzo duża poprawa w kwestii 
doświetlenia przejść na drogach 
krajowych i wojewódzkich. 
Problemem są jeszcze 
niedoświetlone niektóre przejścia 
dla pieszych na drogach 
gminnych. 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 
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poprzez uczestniczenie w 
zebraniach i wywiadówkach. 

GMINA CHRZANÓW 
 

1.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 
pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w 
miejscowości Chrzanów w km 387,400; 386,457; 385,321; 
385,044; 384,991; 384,778, 383,951 -  porozumienie z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 
rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na 
celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych 
poruszających się po istniejących przejściach poprzez 
doświetlenie 7 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu 
drogi krajowej DK 79 
2. Doświetlenie przejścia dla pieszych w km 1+057 odcinka 025 
drogi wojewódzkiej nr 781 w miejscowości Chrzanów 
realizowanego w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich 
Województwa Małopolskiego – doświetlenie jednego przejścia 
dla pieszych. 
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Chrzanów (ul. 
Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy 
bezpieczeństwa ruchu w zakresie azyli i doświetlenia na 
przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. 
Wschodnią na dz. Nr 882/1, 694/134, 732/637 oraz remont 
nawierzchni jezdni i chodnika na działce nr 732/89 obr. 0002 
Kościelec jedn. Ewid.120303_4 Chrzanów – miasto – 
opracowanie projektu wspólnie z ZDW. 

 

Gmina Chrzanów –  
           9 349, 21 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Chrzanów –  

             75 660,38 zł 

GMINNE INSTYTUCJE 
ŚWIADCZĄCE OPIEKĘ 

NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
TJ. ŻŁOBKI, KLUBY I 
KLUBIKI DZIECIĘCE. 

 
 

W instytucja świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 na 
terenie Gminy Chrzanów tj.: żłobki, kluby i klubiki dziecięce  
prowadzone są na bieżąco akcje edukacyjne dla dzieci 
 i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach.   
W miarę możliwości dzięki współpracy z Policją organizowane 
są lekcje z ekspertem w w/w dziedzinie. Akcje informacyjno – 
promocyjne oraz tematyczne konkursy mają duży wpływ na 

Trudności w rozpowszechnianiu 
wiedzy na temat bezpieczeństwa 
na drogach  związane są nadal z 
brakiem możliwości osobistego 
spotkania  prelegentem z uwagi 
na obowiązujące obostrzenia 
dotyczące pandemii koronawirusa 
Covid – 19, czy też 

Brak kosztów. Akcje 
przeprowadzane są 
bezpłatnie. 
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podnoszenie świadomości dzieci w zakresie wiedzy dotyczącej 
bezpieczeństwa na drodze. 

przeprowadzenie w sposób 
tradycyjny akcji wśród dzieci.  
 W celu pokonania tych trudności 
wykorzystuje się możliwość 
zdalnej nauki.  

GMINA ALWERNIA 
 
 

Współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla 
Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. 
„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. 

 Budżet Jednostki 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ ZKO 

Porozumienie dotyczące zakupu radiowozu dla KPP w 
Chrzanowie. 

- 

105 100 zł. Zakup 
samochodu dofinansował 
Powiat Chrzanowski w 
wysokości 50 000 zł oraz 
Gmina Alwernia w kwocie 4 
949,94 zł 

GMINA TRZEBINIA, 
URZĄD MIASTA 

W  TRZEBINI 
 

W 2021 roku udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Trzebinia: 

 OSP Myślachowice 32 500 zł na zakup lekkiego 
samochodu pożarniczego. 

 OSP Trzebinia 2500 zł na zakup radiotelefonów 
przenośnych 

 OSP Bolęcin 2000 zł na zakup umundurowania 
bojowego. 

- 

Dotacje z budżetu gminy 
Trzebinia – 37 000 zł 
Zadania inwestycyjne: 
Budżet gminy Trzebinia   
58  523,40 zł 
 
Urząd Marszałkowski woj. 
Małopolskiego  
25 000 zł 
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Ponadto w ramach doposażenia jednostek wykonano remont 
pomieszczeń w OSP Bolęcin na kwotę 42 927,00 oraz OSP Lgota 
na kwotę 15 596,40 

GMINA ALWERNIA 
 
 

Współpraca z jednostkami OSP w zakresie doposażenia w 
nowoczesny sprzęt ratowniczy w tym samochody pożarnicze. 
Zakup radiowozu dla KPP w Chrzanowie. 

- Budżet Jednostki 

GMINA CHRZANÓW 
 

1. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Luszowicach na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego”  
2. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chrzanowie na „Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla 
MDP”   
3. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chrzanowie na „Dofinansowanie remontu garażu pralnio - 
suszarni ” 

- 

1. 338 556,30 zł 

 
2. 8 000 , 00 zł 

 
3. 25 000, 00 zł 

 

Ogółem: 371 556,30 zł 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ ZKO  

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

- - 

 
KPP 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. 

- - 
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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 !”. 

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

W roku 2021 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. 

Budżet powiatu: 3000 zł na 
realizację zadania z pkt. 1 

GMINA 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. 

- - 

ZSECH TRZEBINIA 

 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas nauki 
stacjonarnej w szkole w czasie epidemii SARS-CoV-2 .  

 Przestrzeganie procedur dotyczących funkcjonowania 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini w czasie 
epidemii.  

 Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 
wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich 
potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz potrzeb w 
zakresie zdrowia psychicznego, szczególnie w sytuacji 
kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki i wsparcia.  

 Organizacja egzaminu maturalnego i zawodowego w reżimie 
sanitarnym. 

- - 

PCKU CHRZANÓW 

PCKU na bieżąco reaguje na sytuacje kryzysowe, kształtuje i 
promuje właściwe postawy w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i 
kryzysowych. Pracownicy odbywają wstępne i okresowe 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, są także 
przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Słuchacze w toku kształcenia w programie nauczania mają 
zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy. W Centrum 

Nie stwierdzono problemów 
przy kształtowaniu właściwych 
postaw w odniesieniu do 
sytuacji zagrożeń i kryzysowych. 

- 
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ustalone oraz przestrzegane są regulaminy związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy a także inne ustalane na 
bieżąco np. procedury postępowania w związku z epidemią 
Covid-19. Na bieżąco przestrzegane są zalecenia i wytyczne w 
przypadkach ogłoszenia alarmów  CRP (stopień ALFA-CRP). 
W roku 2021 przeprowadzony został także próbny alarm 
przeciwpożarowy. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 
„FABLOK’  
W CHRZANOWIE-   
 

Promocja właściwych postaw w odniesieniu do sytuacji 
zagrożeń kryzysowych odbywa się podczas szkoleń 
pracowników w zakresie p.poż. oraz poprzez współpracę z 
Powiatowym Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. 

- - 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU 

Realizacja w ramach zajęć z przedmiotów BHP oraz Edukacja dla 
bezpieczeństwa 
Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Chrzanowie - 
porozumienie 

- - 

SOSW CHRZANÓW 

 Szkolenie dla rodziców na temat „Wpływ pandemii na 
funkcjonowanie rodziny. Możliwość uzyskania pomocy i 
wsparcia w sytuacjach problemowych przez rodziny 
wychowujące dzieci niepełnosprawne”. Szkolenie 
prowadzone przy współpracy z psychologiem Powiatowego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. 

 Szkolenie dla uczniów Ośrodka prowadzone z udziałem 
funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie 
na temat: „Zasady obowiązujące uczestników ruchu 
drogowego. Bezpieczna droga do szkoły”.  

 Szkolenie dla uczniów Ośrodka z udziałem terapeuty Działu 
Profilaktyki Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Chrzanowie na temat problemów zdrowotnych i społecznych 
osób uzależnionych, wpływu uzależnień na funkcjonowanie 
rodziny oraz możliwości uzyskania pomocy, wsparcia w 
szkole i  w środowisku lokalnym.  

 Warsztaty dla uczniów z udziałem psychologa Powiatowego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Szkolenie 

- - 
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dotyczyło wpływu pandemii na funkcjonowanie młodych 
ludzi oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
wynikających z przemocy domowej i rówieśniczej. Uczniowie 
zostali zapoznani z formami wsparcia udzielanymi w 
Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.   

 Indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne, 
psychoprofilaktyczne i rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne z uczniami , indywidualne 
oddziaływania terapeutyczne, uczenie radzenia sobie w 
sytuacjach zagrożeń i kryzysowych. Zajęcia prowadzone 
przez psychologa i pedagoga Ośrodka. 

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

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

zorganizowanie konferencji naukowej „Pułapki cyfrowego 
świata”. Celem konferencji było zwiększenie świadomości 
zakresu ochrony danych, manipulacji w świecie cyfrowym oraz 
cyberbezpieczeństwa. 

- - 

I LO CHRZANÓW 
-uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły znają zasady 
zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożeń, 

- 
- 

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 
 

Prowadzenie klas mundurowych, a w nich zajęć z przedmiotu 
edukacja ratowniczo obronna. Zajęcia realizowane na terenie 
szkoły,  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Powiatowej w 
Chrzanowie, Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, w 
siedzibie Ligii Obrony Kraju oraz obozach szkoleniowych. 

- 

- 

GMINA TRZEBINIA, 
URZĄD MIASTA 

W TRZEBINI 

Działania w 2021 roku podporządkowane były kształtowaniu i 
promocji postaw właściwych w związku z  ogłoszeniem 
pandemii COViD 19 tj. zachowania środków ostrożności i 
postępowania zgodnie z reżymem sanitarnym oraz 
informowania o akcji szczepień powszechnych. 
Udzielona została mała dotacja na realizację zadania  „Lato w 
siodle” 

- 
 

BUDŻET Gminy 

GMINA ALWERNIA  Różne kampanie informacyjne w szkołach  - - 
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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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ ZKO 

System  sms-owego  powiadamiania mieszkańców - - 

GMINA TRZEBINIA, 
URZĄD MIASTA 

W  TRZEBINI 

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 z Agencji Rezerw 
Materiałowych. 

- - 

GMINA ALWERNIA 
 

Zorganizowano cztery posiedzenia GZZK w tym dwa 
nadzwyczajne. 

 W dniach 20-22.09.2021 zostały zorganizowane 
ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „2021” w 
ramach których przeprowadzono próbną ewakuacja 
budynku gminy gdzie służbą wiodącą była Policja. 

 Doposażono magazyn przeciwpowodziowy w plandeki i 
osuszacz przemysłowy. 

- 

- 

GMINA CHRZANÓW 
 

Wykonano konserwację Radiowego Systemu Alarmowania w 
Gminie Chrzanów. 

- Budżet gminy 

7 380,00 zł. 

 

  



156 
 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI  
WYDZIAŁ ZKO  

Dalsza modernizacja strony internetowej PCZK. Dostosowanie 
strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności 

cyfrowej  WCAG 2.1. Informacje na profilu Powiatu 
Chrzanowskiego na Facebook 

- - 
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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 oraz SOSW w Chrzanowie 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, utrzymanie pasieki powiatowej , wydanie 
albumów oraz materiałów promocyjnych o  tematyce 
ekologicznej. Organizacja „Dnia Ziemi w I LO w Chrzanowie”, 
Współorganizacja Hubertusa Powiatowego. Doposażenie Domu 
Płomyka i Iskierki w KP PSP. 

- - 
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POWIAT CHRZANOWSKI 
– WYDZIAŁ PIOS 

1)wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje 
fotowoltaiki w 4 budynkach: POWDIR, ZST FABLOK, PODGIK, ZS 
LIBIAZ  
2) wykonanie  ekologicznych gadżetów i materiałów 
promujących powiat chrzanowski 
3) organizacja konkursu fotograficznego Piękno Ziemi 
Chrzanowskiej  

- 

Budżet powiatu: 
129 659,17 zl 
 
 

GMINA CHRZANÓW 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021 
realizowany pod hasłem: Korzystaj ze zrównoważonej 
mobilności. Dbaj o zdrowie. Akcja edukacyjna organizowana 
corocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w 
ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 
oraz Europejskiego Dnia bez samochodu pod hasłem Biblioteka 
na dwóch kółkach. 
 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
QLTURALNY WARZYWNIAK  
Podczas IV edycji Qlturalnego warzywniaka przygotowana 
została prawdziwą gratka dla miłośników domowej ekologii. 
Wspólnie z firmą Eneris podczas warsztatów były tworzone 
domowe kompostowniki. Warzywne kręgi zakwitną bujną 
zielenią. Dzieci jak co roku własnymi rękami siały warzywa. 
Kontynuowano także akcję „Zobacz co ze mnie wyrośnie”, która 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem podczas Dnia Ziemi. 
Odbyła się projekcja krótkiego filmiku o tematyce ekologicznej. 
I CHRZANOWSKIE EKO-TARGI 
W maju 2021 r. odbyły się I Chrzanowskie Eko Targi, które są 
nowym i ważnym wydarzeniem organizowanym na rzecz 
lokalnej społeczności. Główną ideą tego spotkania było 
zwrócenie uwagi na istotne kwestie związane ze zdrowiem, 
ekologią, świadomą gospodarką żywności i odpadów, poprawą 
domowych finansów z korzyścią dla środowiska, a także w 
zgodzie i harmonii z naturą. 

- - 
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GMINNE INSTYTUCJE 
ŚWIADCZĄCE OPIEKĘ 
NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
TJ. ŻŁOBKI, KLUBY I 
KLUBIKI DZIECIĘCE.  
 
 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE 

W gminnych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 tj.: żłobki 
czy kluby i klubiki dziecięce prowadzone są na bieżąco zajęcia 
edukacyjne, akcje, kampanie, wydarzenia o charakterze 
sportowo – kulturalnym i inne formy podnoszące świadomość 
dzieci w zakresie ochrony środowiska i kształtowania postaw 
proekologicznych. 
Edukacja proekologiczna w szkołach i kształtowanie postaw  
proekologicznych, poprzez: 
- realizacja podstawy programowej w kl. I – VIII, szczególnie z 
zakresu edukacji przyrodniczej w kl. I – III oraz przyrody, biologii, 
chemii i geografii w kl. IV - VIII, 
- realizacja podstawy programowej oraz w oddziałach 
przedszkolnych, 
- realizacja treści szkolnego programu wychowawczo – 
profilaktycznego w zakresie edukacji ekologicznej,  
- tematyka lekcji wychowawczych i zajęć edukacji 
wczesnoszkolnej poświęcona ekologii, ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu działań ludzi na jakość powietrza, 
wpływu smogu na zdrowie człowieka, segregacji odpadów i 
recyklingu, itp. 
- udział uczniów w wycieczkach przedmiotowych dot. ww. treści, 
np. wycieczkach do lasu, parku, dolinek, parków narodowych, 
itp., 
- udział szkoły w obchodach Dnia Ziemi, organizacja imprez i 
działań związanych z obchodami, 
- udział uczniów w konkursach plastycznych o tematyce 
ekologicznej organizowanych przez inne podmioty oraz 
konkursach wiedzy ekologicznej, 
- organizacja konkursów o tematyce ekologicznej na terenie 
szkoły, m.in. konkurs na ulotkę ekologiczną, 
- realizacja programów i projektów edukacyjnych, m.in. ,,Czyste 
powietrze wokół nas” (we współpracy z Sanepidem), ,,Kubusiowi 
przyjaciele natury”, ,,Eko zwierzaki – tusz do paki” itp., 

Trudności w rozpowszechnianiu 
w/w wiedzy na temat ochrony 
środowiska i kształtowania 
postaw proekologicznych są 
związane są nadal z brakiem 
osobistego spotkania z 
prelegentem z uwagi na 
obowiązujące obostrzenia 
dotyczące pandemii 
koronawirusa Covid - 19, czy też 
przeprowadzenie w sposób 
tradycyjny akcji wśród dzieci.  
W celu pokonania tych trudności 
wykorzystuje się skutecznie  
w czasie nauki zdalnej media 
społecznościowe i inne 
komunikatory społeczne. 
 
 

Brak kosztów. Akcje 
przeprowadzane są 

bezpłatnie. 
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- wdrażanie uczniów do segregacji odpadów na terenie szkoły i 
poza szkołą. 
Działaniami z zakresu ochrony środowiska i kształtowania 
postaw proekologicznych zostały objęte wszystkie dzieci 
uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

Formy realizacji zajęć: 

- Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach programu 

„Czyste Powietrze wokół nas” – obok profilaktyki nikotynowej 

nacisk położono na zanieczyszczenia powietrza wynikające  

z transportu, gospodarstw domowych i przemysłu. 

- Udział w akcji polegającej na zbieraniu pustych tubek po kleju. 

- Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane w ramach 

tzw. Kalendarza Świąt  Nietypowych. Dzieci biorą udział w 

zajęciach tematycznych poświęconych zagadnieniom ekologii i 

środowiska przyrodniczego np. w ramach obchodu Dnia Drzewa, 

Dnia Ziemi. 

- Aktywności o charakterze ekologicznym stanowią element 
codziennej pracy grup podczas realizacji zajęć podstawy 
programowej np.: organizowanie kącików przyrodniczych 
zgodnych z porą roku, prowadzenie obserwacji przyrodniczych i 
meteorologicznych w czasie spacerów, prace plastyczne 
wykonywane są z odpadów wtórnych lub materiału naturalnego, 
organizacja zabaw badawczych i eksperymentów przybliżających 
zjawiska przyrodnicze, liczmany do zajęć matematycznych 
stanowią naturalne materiały np. orzechy, kasztany. 
Kształtowanie postaw proekologicznych podczas codziennego 
pobyty w oddziałach przedszkolnych np. zwracanie uwagi na 
segregację śmieci, zakręcanie wody, wyłączanie światła.  
W szkole, edukację w zakresie ochrony środowiska i 
kształtowania postaw proekologicznych, realizowano poprzez: 
1. Działalność Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT, które w 
głównej mierze ma na celu: 
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-wychowywanie dzieci i młodzieży dla idei poznawania, 
umiłowania i ochrony gór; 
-ochronę i ratowanie środowiska naturalnego w obszarach 
górskich 
oraz w obrębie naszego miasta i gminy. 
Te cele i zadania są  realizowane poprzez cyklicznie organizowane 
imprezy, których głównym organizatorem jest Zarząd PTT w 
Chrzanowie, Nadleśnictwo Chrzanów, UKS Kościelec. 
Uczniowie należący do Szkolnego Koła Krajoznawczego biorą w 
nich aktywny udział. Należy tu wymienić takie formy 
kształtowania postaw proekologicznych i szacunku do świata 
przyrody, jak: 
Akcje ekologiczne „Sprzątanie Beskidów”-w miesiącach: 
kwiecień, maj, czerwiec; podsumowanie akcji w czerwcu  
Akcja ekologiczna „Sprzątanie Lasu”- teren naszego miasta   
Akcja ekologiczna ”Sadzenie Drzew”- teren miasta i gminy 
Chrzanów   
Powiatowy Rajd na Orientację – teren miasta i gminy Chrzanów  
Spotkania, prelekcje, wycieczki, gry i zabawy terenowe- 
organizowane przez przewodników PTT oraz opiekunów SKK                                                   
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach- przygotowanie uczniów 
do konkursu, przeprowadzanie eliminacji wstępnych- konkurs na 
etapie szkolnym i wytypowanie uczniów do szczebla 
powiatowego  
Wszystkie wyżej wymienione formy pracy- akcje, rajdy, konkursy, 
wycieczki cieszą się ogromnym zainteresowaniem i 
zaangażowaniem ze strony dzieci  i młodzieży oraz 
rodziców/opiekunów. 
2. Na lekcjach biologii edukacja ekologiczna realizowana jest 
zgodnie z podstawą programową w klasach ósmych. Uczniowie 
realizują treści z zakresu: 
- różnorodności biologicznej. 
-.wpływu człowieka na różnorodność biologiczną. 
- racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrody. 
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- sposobach ochrony przyrody: Parkach narodowych, ochrony 
gatunkowej roślin i zwierząt. 
W klasach szóstych omawiane są zagadnienia związane z 
ochroną gatunkową zwierząt kręgowych: ryb, płazów , gadów, 
ptaków i ssaków. 
W ramach obchodów Dnia Ziemi w miesiącu kwietniu 
realizowano szereg działań propagujących ochronę naszej 
planety: 
- Konkurs plastyczny 
- Prezentacje multimedialną o zagrożeniach klimatycznych 
planety Ziemia. 
- Konkurs na zagospodarowanie surowców wtórnch – EKOludek 
- W obchodach  Dnia Ziemi w rożnych formach będą uczestniczyli 
wszyscy uczniowie naszej szkoły. 
3.W roku szkolnym 2020/2021 w/w działania były prowadzone 
na lekcjach geografii na wszystkich poziomach edukacji.  
W lekcjach uczestniczyli w związku z tym wszyscy uczniowie klas 
5, 6, 7, 8 
W klasach 5 - poruszano tematykę ochrony środowiska oraz jego 
dewastacji podczas lekcji dot. krajobrazów Polski ( formy 
ochrony przyrody), przekształcenia krajobrazu np.  Wyżyny 
Śląskiej. Uczniowie wykonywali ćwiczenia i wypowiadali się na 
temat ochrony przyrody. 
W klasach 6 - uczniowie zwracali uwagę na skutki awarii 
elektrowni atomowych, pozyskiwania energii z alternatywnych 
źródeł energii w Europie i korzyści wynikających z tej formy 
pozyskiwania energii elektrycznej. Pisali krótkie wypracowania z 
propozycjami proekologicznej działalności człowieka w Europie. 
W klasach 7 - uczniowie omawiali formy ochrony przyrody w 
Polsce, zastanawiali się nad dalszymi działaniami w ochronie 
przyrody w naszym kraju. Analizowali problematykę 
alternatywnych źródeł energii w Polsce, poprzez wykonywanie 
kart pracy zalety i wady energii odnawialnej. 
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Uczniowie klas 8 - dyskutowali nad ocieplaniem się klimatu, 
badaniami naukowymi prowadzonymi na Antarktydzie. 
Zastanawiali się nad działaniami powodującymi negatywne 
zmiany klimatyczne na Ziemi oraz działaniami zapobiegającymi 
negatywnym zmianom klimatycznym. Poruszali podczas ćwiczeń 
problematykę zanikania Lasów Amazońskich, a na przykładzie 
Chin, negatywne skutki intensywnego rozwoju gospodarczego 
kraju. 
Podczas obchodów Dnia Ziemi, uczniowie wykonali prezentacje 
multimedialne dotyczące relacji Człowiek - środowisko 
przyrodnicze. 
Nauczyciel i uczniowie podjęli świadomą decyzję, że wszystkie 
prace i ćwiczenia będą wykonywane w formie elektronicznej. 
Uznali, że w ten sposób uchronią przynajmniej kilka drzew. Taka 
postawa proekologiczna w codzienności szkolnej: 
“ Małe działanie człowieka, ale wielkie działanie dla przyszłych 
pokoleń”. 

1) GMINA TRZEBINIA 
2) PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE MIKI 

MIECZYSŁAW 
JAKUBOWSKI 
Z SIEDZIBĄ W 

KRAKOWIE, PRZY UL. 
NAD DRWINĄ 33 

 

W roku 2021 w ramach edukacji obywatelskiej w zakresie 
ochrony środowiska oraz kształtowania postaw 
proekologicznych Gmina Trzebinia zorganizowała akcję 
„Sprzątanie świata – Polska 2021”. W ramach przedmiotowej 
akcji dla uczestników zapewniono nieodpłatnie worki i 
jednorazowe rękawice, a także bezpłatny wywóz odpadów na 
składowisko. 
Ponadto Gmina Trzebinia zakupiła nagrody dla uczestników 
biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych z 
okazji Dnia Ziemi, a także w gminnym konkursie plastycznym“ 
Dary Jesieni w mandali zamknięte”. 
W związku z prowadzonym przez Gminę Trzebinia programem 
„Trzebinia po stronie natury” zakupiono nagrody dla 
uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych.   

W związku z obowiązującym na 
obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii z 
powodu rozprzestrzeniania się 
choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2 („COVID-
19”) Gmina Trzebinia nie 
zrealizowała corocznych 
programów edukacyjnych tj. 
prelekcja dla szkół dotycząca roli 
pszczoły w ochronie środowiska, 
Dzień Drzewa. 

Budżet gminy Trzebinia  
na rok 2021 

GMINA ALWERNIA 
 

W szkołach promowane są działania pro-ekologiczne. 
Funkcjonuje wolontariat, który wspiera schroniska dla zwierząt i 

 
Środki własne budżetu 
Jednostki: 4 000 zł 
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inicjuje kampanie edukacyjne i akcje związane z ochroną 
środowiska.  
Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska poprzez 
zakup i dostarczenie do 7 placówek oświatowych (szkoły, 
przedszkola) tematycznych mat edukacyjnych oraz kostek do 
gry. 

ZSECH W TRZEBINI 

 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. 

 Udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym 
 Segregowanie odpadów. 
 Zbiórka plastikowych nakrętek oraz zużytych baterii. 
 

- - 

PCKU CHRZANÓW 

Na terenie PCKU znajdują się zagospodarowane tereny zielone. 
Na bieżąco według potrzeb  prowadzone są prace pielęgnacyjne 
oraz porządkowe. W okresie letnim teren służy do spędzania 
wolnego czasu pobliskim mieszkańcom a także słuchaczom w 
czasie przerw od zajęć edukacyjnych.  

Nie stwierdzono problemów 
przy utrzymaniu terenów 
zielonych w PCKU 

W roku 2021 łączna kwota 
wydatków z budżetu 
jednostki na utrzymanie 
terenów zielonych wyniosła 
5 970,00 zł. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 

„FABLOK’ 
W CHRZANOWIE 

 

 
Ze względu na panującą pandemię 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, geografii oraz biologii 
upowszechniano wiedzę z zakresu klimatu, ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju , zbiórki surowców wtórnych 
(makulatury). Kształtowano  wśród młodzieży nawyk 
segregowania odpadów , 
dbałość  o zdrowie swoje oraz najbliższych poprzez akcję “Stop 
Smogowi” . 

Z powodu zamknięcia szkoły i 
wprowadzenia nauki zdalnej, a 
także z obawy przed zakażeniem 
wirusem i pandemią COVID-19 
niektóre zaplanowane działania 
związane z ochroną środowiska  
oraz wycieczki ekologiczne do 
Parków krajobrazowych oraz 
Narodowych nie odbyły się. 
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Uczniowie i nauczyciele przygotowali pokazy naukowe w 
ramach  Małopolskiej Nocy Naukowców 2021w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Zaprezentowano 
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.  
Zorganizowano szkolny konkurs na temat odnawialne źródła 
energii, w którym popularyzowano produkcję energii z energii 
wiatrowej, słonecznej i wodnej.  
Popularyzacja działań proekologicznych poprzez zajęcia 
prowadzone w sali lekcyjnej, której wystrój i pomoce naukowe 
dotyczą odnawialnych źródeł energii.  

SOSW CHRZANÓW 

 Realizacja projektu  „Moja ziemia – mój dom”(odbyły się 
warsztaty, konkursy, wystawy prac uczniów) 

 Realizacja projektu „ Ziemia dla człowieka, człowiek dla 
Ziemi”; uczniowie uczestniczyli w warsztatach 
tematycznych: „Wiesz co jesz”, „Poprawna segregacja 
odpadów”, w konkursach: „ Kodeks dobrego Ziemianina”, 
„Odezwa do poddanych” i w wycieczkach turystycznych do 
Myślachowic  i Jaworzna, po zakończeniu projektu miały 
miejsce wystawy prac uczniów) 

 Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej do 
Ustronia 

- 

dofinansowanie z Wydziału 
Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie  

LO DLA DOROSŁYCH 
CHRZANÓW 

 rajd integracyjny promujacy zdrowy styl życia i 
alternatywne formy spędzania wolnego czasu – aktywny 
wypoczynek 
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 przedmiotowe zajęcia edukacyjne ( biologia , chemia, 
geografia). 

I LO CHRZANÓW 

W I LO odbywają się akcje proekologiczne, uczniowie odbywają 
spotkania ze specjalistami i nauczycielami podczas zajęć w 
szkole, na terenie szkoły segregujemy śmieci. 
Za środki finansowe, które otrzymaliśmy z Wydziału Ochrony 

Środowiska wykonaliśmy kolejne nasadzenia do naszego Mini 

Ogrodu Botanicznego na podwórku szkolnym (3400 zł.) oraz 

zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Ekologiczny (600 zł.). 

- - 

 
II LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 

Zaplanowany konkurs oraz inne akcje nie odbyły się z powodu 
pandemii. 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU 

Konkurs „Dobra energia dla wszystkich” 
Akcja ekologiczna „Najlepszy klej” - AMOS 
Organizacja imprez, spotkań i wycieczek przez Szkolne Koło 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – sprzątanie świata 

  

 

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 

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nie została 
umieszczona w Wieloletnim Planie Rozwoju  i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-
2023. Rozbudowy sieci wod-kan są realizowane przez 
inwestorów zewnętrznych, a następnie przekazywane 
odpłatnie w majątek Wodociągów Chrzanowskich sp. z o.o. 

- - 

GMINA TRZEBINIA - 
WODOCIĄGI 

CHRZANOWSKIE 

W 2021 roku Wodociągi Chrzanowskie rozbudowały 
na długości ponad 210 m sieć wodociągową na ul. 1 Maja 
w  Trzebini. 

- 
W celu rozbudowy sieci, 
Wodociągi Chrzanowskie ze 
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środków własnych 
wydatkowały 86 423,41  zł 

GMINA TRZEBINIA – 
URZĄD MIASTA W 

TRZEBINI 

Projekty zrealizowane: 
 - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od 
studni do podejść pod piony  
z niezbędnymi robotami w budynku mieszkalnym ul. 
Kościuszki 126 w Trzebini”. 
Zadania w trakcie realizacji: 
- Budowa kanalizacji deszczowej zlewni ul. Rybna w Trzebini. 

- 

Budżet jednostki 
realizującej: 593 265,68 
(kwota w zł) 
Ogółem :   593 265,68   
(kwota w zł)      

GMINA CHRZANÓW 
Budowa drogi ul. Leszczynowej na oś. Kościelec –  
w ramach zadania wykonano 215 m. sieci wodociągowej oraz 
162,07 m sieci kanalizacyjnej.  

- 213 470,14 zł 

GMINA ALWERNIA 
 

Corocznie prowadzony jest program dofinansowań do  
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  
Gminy Alwernia. W 2021 r. wykonano w ramach programu 39 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

- 
Środki własne budżetu 
Jednostki : 129 550 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. 

Liczba zadań imiennych sieciowych: 9 szt. 
Długość sieci wybudowanej/zmodernizowanej: 
- długość linii kablowych średniego napięcia: 2,5km 
-długość linii kablowych nN: 3,2 km 
-długość linii napowietrznych nN: 0,5km 
- liczba nowych stacji: 6szt. 
-liczba zakupionych nowych transformatorów: 7 szt. 
 
Przyłączenie odbiorców- na bieżąco. W 2021 roku na terenie Powiatu 
Chrzanowskiego wykonano 471 szt. przyłączy dla zasilania nowych 
odbiorców. 

Trudności związane z: 
- uzyskaniem zgód 
właścicieli 
nieruchomości 
gruntowych 
- nieuregulowanym 
stanem prawnym 
nieruchomości 
gruntowych 
- brakiem planów 
zagospodarowania 

Kwota zrealizowanych 
inwestycji: 2,5 mln zł 
Większość inwestycji 
została wykonana w 
oparciu o środki własne. 
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przestrzennego na 
terenie całych gmin, co 
wiąże się z 
występowaniem na 
każdą inwestycję z 
wnioskiem o wydanie 
decyzji lokalizacji celu 
publicznego.  

POLSKA SPÓŁKA 
GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 

W 2021 roku na terenie powiatu chrzanowskiego przybyło 
(rozbudowa sieci) 23 042 m sieci gazowej – gazociągi + przyłącza gazu.  

- - 

 

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, 
URZĄD MIASTA W 

TRZEBINI 

Możliwość zmiany zagospodarowania terenów poprzemysłowych 
poprzez nadanie im nowych funkcji stwarza uchwalony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na 
osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą 
Słowackiego. Obejmuje on teren o charakterze przemysłowym – teren 
dawnej ciepłowni miejskiej, który przez wiele lat nie był użytkowany. 
Działania planistyczne prowadzone były na wniosek konkretnego 
inwestora.  
Uchwała Nr XL/365/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini przyjęta została w 
dniu 25 listopada  021 r. (weszła w życie 14 dni po publikacji w Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego z 2021 r. poz.7533 z dnia 10.12.2021 r.). 

- 
Budżet gminy, 
środki inwestora 

GMINA CHRZANÓW 
 

1.Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów 
poprzemysłowych w Chrzanowie – Kamieniołom Skała oraz 
Składowisko odpadów wydobywczych Matylda z przyległym 

- Budżet gminy Chrzanów 
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zbiornikiem wodnym, pod kątem terenów zieleni i terenów 
rekreacyjnych” 
2. Opracowanie koncepcji odbudowy – remontu urządzenia melioracji 
wodnych w postaci ziemnego stawu zlokalizowanego na terenie zieleni 
przy ul. Leśnej w ramach rewitalizacji „Chrzanowskiej Doliny Trzech 
Stawów” 

 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ OŚR 

Oddanie do użytkowania instalacji fotowoltaicznej na budynkach 
Starostwa Powiatowego Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 i 
Grzybowskiego 7. 

- 
Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych  

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

1)wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje fotowoltaiki w 4 
budynkach: POWDIR, ZST FABLOK, PODGIK, ZS LIBIAZ  
 

- 
Budżet powiatu:  
119 625,00    zł 

GMINY PARTNERSKIE: 
NOWY TARG, MIASTO 

NOWY TARG, CZORSZTYN, 
ŁAPSZE NIŻNE, BRZESKO, 

ALWERNIA, BABICE 
CHRZANÓW, LIBIĄŻ ORAZ 

TRZEBINIA 

Realizacja 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 umowę partnerską 10 Gmin. 
Gmina Nowy Targ jest Liderem przedsięwzięcia. Na terenie Gminy 
Trzebinia, w ramach Projektu zainstalowano następujące urządzenia: 
ogniwa fotowoltaiczne: 98 instalacji, kolektory słoneczne: 23 
instalacje, pompy ciepła do podgrzewania c.w.u.: 21 instalacji, kotły na 
biomasę: 3 instalacje. 
Termin zakończenia Projektu: 2022 r. 

Przedłużająca się 
procedura wyboru 
Wykonawców, 
ograniczenia w 
dostawach urządzeń. 

Środki MRPO, środki 

budżetu gminy, środki 

własne mieszkańców 
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GMINA CHRZANÓW 
 

1. Dofinansowania do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

(ogniwa fotowoltaiczne oraz pompa ciepła)  

2021 –  

2. Montaż urządzeń z 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” 
 

- 

Budżet gminy Chrzanów 
Ogółem: 370 447,99 zł 
 
 
Wartość projektu dla gminy 
Chrzanów:  
499 959,71 zł , Finansowane 
ze środków UE oraz ze 
środków własnych 
mieszkańców. 

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 przeprowadzono w 2021 r. 

Przedłużający się proces 
realizacji montażu ze 
względu na epidemię 
Covid-19 oraz brak 
dostępu do 
komponentów 

Środki własne budżetu 
Jednostki : 296 066,04 zł  
Środki unijne (RPO) : 
367 485,60 zł 
 
 

 

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 

Remont dachu budynku warsztatowo – technicznego KP PSP w 
Chrzanowie 
Monitoring składowiska odpadów na ul. Słowackiego w Trzebini- 
realizowany na bieżąco – zadanie ciągłe 

- Budżet Powiatu 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

1)wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje fotowoltaiki w 4 
budynkach: POWDIR, ZST FABLOK, PODGIK, ZS LIBIAZ  
 

- 
Budżet powiatu:  
119 625,00    zł 

GMINA TRZEBINIA 

 
W ramach Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, 

Ograniczone środki 
finansowe nie pozwalają 
zrealizować wszystkich 
wniosków, które 

Środki budżetu gminy 
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w 2021 r. ze środków budżetu udzielono 103 dotacje na kwotę 

484.079,54 zł 

wpłynęły do Urzędu w 
danym roku 
budżetowym 

 
GMINA CHRZANÓW 

 

1.Wykonanie zmiany systemu ogrzewania użytkowanych obiektów, 
polegającej na likwidacji kotła opalanego węglem nie spełniającego 
wymagań ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/WE na: 
- piec gazowy – 169 umów 
- pompa ciepła – 7 umów 
- piec elektryczny – 2 umowy 
- piec na biomasę, spełniający ww. wymagania – 4 umowy  
na łączną kwotę 880 479,39 zł 
Na podstawie Uchwały Nr XXVII/281/2020 Rady Miejskiej  
w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.  
2. Uruchomienie punktu obsługi programu priorytetowego „Czyste 

powietrze” na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 

- Budżet gminy Chrzanów 

GMINA 
CHRZANÓW 

MIEJSKI ZARZĄD 
ZASOBÓW 

KOMUNALNYCH 

Budowa instalacji c.o. gazowej w budynku przy ul. Sokoła 13 w 

Chrzanowie  

 

W ramach zadania wykonano instalację gazową c.o i c.w.u. w 7 

lokalach mieszkalnych ( montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych) 

Zlikwidowano 7 pieców pokojowych i 3 kuchenne 

W trakcie realizacji 

zadania wystąpiły 

trudności związane z 

COVID-19 (absencja 

pracowników, izolacja 

najemców) oraz 

problemami na rynku 

materiałów 

budowlanych. 

Pomimo utrudnień 

zadanie zakończono w 

terminie. 

Zadanie finansowane ze 

środków gminnych w 

wysokości: 

141.770,17 zł 

Budowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Oświęcimskiej 20 w 

Chrzanowie 

 

W trakcie realizacji 

zadania wystąpiły 

trudności związane z 

Zadanie finansowane ze 

środków ochrony 

środowiska i gospodarki 
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W ramach zadania wykonano instalację c.o. i c.w.u. dla 7 lokali 

mieszkalnych. Zaadoptowano pomieszczenie piwniczne na SWC. 

Budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Wyłączono z użytkowania 8 pieców pokojowych i 3 kuchenne. 

absencją pracowników, 

spowodowaną COVID-

19 Pomimo utrudnień 

zadanie zakończono w 

terminie umownym. 

wodnej w wysokości: 

154.589,67 zł 

Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w 

Chrzanowie 

 

W ramach zadania Opracowano Projekty Budowlane 

budowy instalacji c.o. w budynkach przy ul.: Al. Henryka 

12a, Fabrycznej 13, 29 Listopada 12 i 14 w Chrzanowie. 

Ponadto uciepłowniono 5 lokali gminnych we Wspólnotach 

Mieszkaniowych t.j.: 

- Kościuszki 4/6, 4/18, 4/28 - 3 mieszkania: zamontowano 

dwufunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne , zlikwidowano 3 piece 

pokojowe i 1 kuchenny 

Oświęcimska 15/3 i 15/4 - 2 mieszkania: zamontowano dwufunkcyjne 

gazowe kotły kondensacyjne , zlikwidowano 3 piece pokojowe i 2 

kuchenne 

W trakcie realizacji 

zadania wystąpiły 

trudności związane z : 

COVID-19 ( absencja 

pracowników, izolacja 

najemców), problemami 

na rynku materiałów 

budowlanych, 

uzgodnieniami 

dokumentacji 

projektowej. Pomimo 

utrudnień zadanie w 

poszczególnych 

zakresach zakończono 

terminowo. 

Zadanie finansowane ze 

środków ochrony 

środowiska i gospodarki 

wodnej w wysokości: 

173.094,39 zł 

Modernizacja systemu oświetlenia w budynku przy ul. Garncarskiej 4 

w Chrzanowie 

 

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie w obiekcie w 

zakresie wymiany świetlówek tradycyjnych na nowoczesne, 

ekologiczne i oszczędne świetlówki typu LED, celem obniżenia zużycia 

energii oraz dbałości o środowisko (znaczne ograniczenie substancji 

szkodliwych) 

W trakcie realizacji 

zadania nie wystąpiły 

trudności w jego 

realizacji. Zadanie 

zostało zakończone w 

terminie umownym 

Zadanie finansowane ze 

środków gminnych w 

wysokości: 

25.500,00 zł 

 Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku 

użyteczności publicznej przy ul. Szymanowskiego 47A w Pogorzycach  

 

W trakcie realizacji 

zadania nie wystąpiły 

trudności w jego 

realizacji. Zadanie 

Zadanie finansowane ze 

środków gminnych w 

wysokości: 
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W ramach zadania zamontowano urządzenia do kompensacji mocy 

biernej dla pomieszczeń Biblioteki oraz Straży Pożarnej (wraz z 

wykonaniem pomiarów profilu mocy i parametrów instalacji) dla 

zredukowania zużycia mocy biernej w celu zmniejszenia kosztów 

energii elektrycznej) 

 

zostało zakończone w 

terminie umownym 

27.060,00 zł 

Wymiana stolarki w zasobach komunalnych administrowanych przez 

MZZK w Chrzanowie 

- stolarka drzwiowa 5 szt 

stolarka okienna 4 szt 

W trakcie realizacji 

zadania nie wystąpiły 

trudności w jego 

realizacji. Zadanie 

zostało zakończone w 

terminie umownym 

Zadanie finansowane ze 

środków gminnych w 

wysokości: 

15.330,15 zł 

Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 5/4 w 

Chrzanowie 

 

W zakresie prac remontowych m.in. : zmiana sposobu ogrzewania 

lokalu z piecowego na elektryczne. Zlikwidowano 1 piec węglowy 

pokojowy i 1 kuchenny. Zamontowano grzejniki konwektorowe, bojler 

elektryczny - c.w.u. i kuchnię elektryczną 

W trakcie realizacji 

zadania nie wystąpiły 

trudności w jego 

realizacji. Zadanie 

zostało zakończone w 

terminie umownym 

Zadanie finansowane ze 

środków gminnych w 

wysokości: 

8.250,00 zł 

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 prezentacji online. 

 

Środki UE (RPO) (promocja) 
: 8 465,60 
Środki własne budżetu 
Jednostki (promocja) 
1 985,76 
Środki UE (RPO) (wymiana 
kotłów) : 66 902 zł 
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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 

Zakup sorbentu dla potrzeb KP PSP celem ograniczenia możliwości 
skażenia gleby i wód gruntowych. 
 

- Budżet Powiatu 

GMINA TRZEBINIA 

Gmina Trzebinia organizuje akcję wywozu odpadów azbestowo - 
cementowych z posesji osób prywatnych, które wcześniej złożyły 
wniosek o ich wywóz. Wywóz organizowany jest w miesiącach 
czerwiec-wrzesień danego roku po wyłonieniu firmy i podpisaniu 
umowy. 

W związku z panująca 
pandemią Covid -19 – 
umowa była 
realizowana do końca 
lipca 2021 r. 

W 2021 r. wywieziono  
344,53 ton odpadów 
zawierających azbest za 
kwotę 119 999,80 zł. 

Realizacja z budżetu Gminy 
Trzebinia. 

 
GMINA CHRZANÓW 

„Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek 
organizacyjnych Gminy” na łączną kwotę 89 997,50 zł 

- Budżet gminy Chrzanów 

GMINA 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: 
2021 r. – 32 Mg, odebrano z 32 posesji. 

 

Środki UE (RPO) : 22 254.30 
zł 
Środki własne z budżetu 
Jednostki: 6 021.75 zł 
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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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

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  

- - 

POWIATOWY 
MIĘDZYSZKOLNY 

OŚRODEK SPORTOWY  W 
CHRZANOWIE 

PMOS corocznie przygotowuje kalendarz imprez sportowo – 
rekreacyjnych który jest przekazywany do Starostwa. Imprezy 
promujemy na naszych stronach internetowych stronach Starostwa , 
lokalnej prasie i ChTV 

Ze względu na covid-  19 
nie dokończyliśmy 
rozgrywek Powiatowej 
Licealiady Młodzieży 

Budżet własny jednostki 

GMINA CHRZANÓW 
MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  CHRZANOWIE 
 

Prowadzony jest kalendarz imprez i wydarzeń w postaci strony 
internetowej (Kulturalny Chrzanów). Opracowanie merytoryczne i 
graficzne kalendarza imprez kulturalnych oferowanych przez trzy 
instytucje kultury: Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Muzeum w Chrzanowie koordynuje 
Miejska Biblioteka Publiczna. 

- - 

GMINA TRZEBINIA, URZĄD 
MIASTA W TRZEBINI 

W 2021r. brak możliwości koordynacji imprez w powiecie ze względu 
zmieniające się przepisy sanitarne w związku z Covid-19 

Brak możliwości 
planowania, częste 
zmiany przepisów 
i zasad organizacji lub 
całkowity zakaz 
organizacji imprez.  

- 

TRZEBIŃSKIE CENTRUM 
KULTURY 

W 2021 roku ze względu na ciągłe zmiany przepisów dotyczących 
organizacji imprez w trakcie pandemii COVID-19, nie było możliwości 
wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i 
sportowych. Terminy imprez, które udało się zorganizować wynikały z 
aktualnie obowiązujących przepisów pozwalających na ich organizację 

Brak możliwości 
planowania, częste 
zmiany przepisów 
i zasad organizacji lub 

- 
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i tak np. Rekreacyjny Rajd Rowerowy zorganizowany był w innym 
terminie, w mniejszej formie i przy ograniczonej liczbie uczestników 
(zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami). 

całkowity zakaz 
organizacji imprez.  

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Adama 
Asnyka w Trzebini 
 

Najważniejsze dla Biblioteki wydarzenia kulturalne, np. Narodowe 
Czytanie, Ogólnopolska Noc Biblioteki czy Tydzień Bibliotek, odbywają 
się w z góry zaplanowanych terminach, które uwzględniane są w 
kalendarzu wydarzeń przez odpowiedzialne wydziały Urzędu Miasta 
Trzebinia. Mniejsze inicjatywy, ale mające terminy wyznaczone już na 
początku roku, również są zgłaszane do Wydziału Promocji i Kultury 
Urzędu Miasta Trzebinia.  
Wiele jest jednak wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę na 
mniejszą skalę lub takich, których zorganizowanie w ogóle nie było 
ujęte w planach. Pomysły takich inicjatyw powstają na bieżąco. W 
takich wypadkach o mających się odbyć wydarzeniach Biblioteka 
informuje poprzez swoje media społecznościowe, przygotowane 
plakaty lub ulotki bądź np. na stronie www Urzędu Miasta Trzebinia. 

Ograniczenia w 
możliwości tradycyjnego 
funkcjonowania 
związane z pandemią 
COVID-19. 

 

 
GMINA ALWERNIA  

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
1.Udział ZPiT Krakowiaczek w koncercie z okazji Dnia Dziecka – 3 lipca 
2021 r. w Luszowicach 
2.Udział ZPiT Krakowiaczek w 28 Święcie Dzieci Gór – 
Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych 18 
lipca 2021 r 
- Nagranie programu festiwalowego w Nadwiślańskim Parku 
Etnograficznym i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie 
- Koncert Inauguracyjny  
3. ,,Zakochaj się w Luszowicach” 
Koncert ZPiT Krakowiaczek w Luszowicach podczas wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez LGD ,,Partnerstwo na Jurze” 

1-3  
Niepewność związana z 
rozprzestrzenianiem się 
COVID 19 
 
 
 
2. Działania w reżimie 
sanitarnym, hybrydowe, 
ograniczona ilość 
uczestników do 30 osób 

Wkład własny SOK 
przygotowanie programu.  
Współpraca z PMDK w 
Trzebini 
 
2.Promocja Małopolski 
Zachodniej, w tym Powiatu 
Chrzanowskiego, 
współpraca z 
Nadwiślańskim Parkiem 
Etnograficznym i Zamek 
Lipowiec w Wygiełzowie 
3.Współpraca z LGD 
,,Partnerstwo na Jurze” i 
PMDK w Trzebini 

Libiąskie Centrum Kultury  Patronat honorowy Starosty Powiatu Chrzanowskiego nad 
Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym Biennale „Art-Talent 2021”. 
Konkurs skierowany był do nieprofesjonalnych artystów w wieku 13-

Ograniczenia 
spowodowane COVID 
19  

środki własne LCK  
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25 lat. W konkursie udział wzięło 55 uczestników. Promocja 
wydarzenia w mediach społecznościowych, na stronie internetowej 
Starostwa, Wnioskodawcy. Plakaty i zaproszenia z logo Starostwa 
powiatowego.  

 

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 

LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA 

„PARTNERSTWO NA 
JURZE” 

 

W ramach marki Chrzanolandia w roku 2021 udało się zarejestrować 4 

produkty tradycyjne pochodzące z terenu powiatu chrzanowskiego 

które finalnie zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych 

prowadzaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi : 

 Babka wojenna z Gromca 
 Karniowickie szarpańce 
 Kluski tlone z Luszowic 
 Zagórskie placki z pokrzywą 

Wpis na listę potraw był poprzedzony licznymi działaniami Lokalnej 

Grupy działania ,,Partnerstwo na Jurze’ przy współpracy z 

etnografami, Jednostkami Samorządowymi, Organizacjami 

pozarządowymi, mieszkańcami powiatu. W dniu 09.08.2021 roku, w 

ramach marki ,,Chrzanolandia” LGD  uczestniczy wraz z Kołem 

Gospodyń Wiejskich z Wiejskich z Luszowic, Gromca, Karniowic oraz 

Pań z Zagórza Wioski u Źródła z prezentacją czterech potraw w 

posiedzeniu małopolskiej Rady ds. Produktów Tradycyjnych i 

Dziedzictwa Kulinarnego, której przewodniczy wicemarszałek Łukasz 

Smółka, w wydarzeniu wzięła też udział Pani Iwona Gibas Członek 

Zarządu Województwa. 

Ograniczony budżet 
LGD, oraz pandemia 

SARS-COV-2  

Środki finansowe własne 

LGD ,,Partnerstwo  na 

Jurze”  

Środki finansowe w ramach 
„Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w 

obszary wiejskie”. 
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Od 2015 do 2021 roku LGD w ramach marki Chrzanolandia udało się 

zarejestrować łącznie 9 produktów tradycyjnych powiatu 

chrzanowskiego które uzyskały wpis na w/w listę. 

  

W ramach marki ,,Chrzanolandia” Lokalna Grupa Działania 

"Partnerstwo na Jurze" wraz z pracownikami wydziału Promocji i 

Rozwoju Chrzanowskiego UM oraz Kołami Gospodyń Wiejskich z 

Mętkowa i z Luszowic miała przyjemność gościć przy Dworku 

Uniwersytetu Rolniczego na wydarzeniu o nazwie "Stół dziedzictwa 

kulturalnego i kulinarnego Małopolski„ Impreza była podsumowaniem 

całego projektu naukowego poświęconego Katalogowi Dziedzictwa 

Kulturowego Małopolski  "Cultural heritage of small homelands". W 

ramach działalności ukazano potencjał kulinarny oraz turystyczny 

powiatu chrzanowskiego. W trakcie wydarzenia zorganizowano 

degustację następujących potraw tradycyjnych: 

 Ziemniaki po Cabańsku  

 Kluski Tlone z Luszowic, 

 Krówka Regulicka,  

 Buchta Bolęcińska 

Ograniczony budżet 
LGD, oraz pandemia 

SARS-COV-2  

Środki finansowe własne 

LGD ,,Partnerstwo  na 

Jurze”  

Środki finansowe urzędu 
miejskiego w Chrzanowie 

Libiąskie Centrum Kultury   
1. Dzień Dziecka z LCK (udział ok. 250 osób). W programie animacje 
dla dzieci, szczudlarze, gry i zabawy oraz przejazdy ciuchcią LGD 
„Partnerstwo na Jurze”.  
2. Noc Świętojańska - tradycje naszych przodków (udział ok. 230 osób) 
sołectwo Gromiec. Plenerowe wydarzenie z udziałem lokalnych Kół 
Gospodyń Wiejskich, zespołów śpiewaczych, lokalnych twórców. 
Przejazd ciuchcią LGD „Partnerstwo na Jurze” nad Wisłę – puszczanie 
wianków na rzece.  
3. Wystawa Zabytkowych Samochodów (ok. 130 osób) – plenerowa 
impreza zorganizowana w ramach Libiąskiego Lata Artystycznego przy 
współudziale Automobilklubu Krakowskiego -Koła Pojazdów 

środki własne LCK  Libiąskie Centrum Kultury  
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Zabytkowych. Udział ponad 30 wystawców, prezentujących swoje 
zabytkowe pojazdy. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne dzieci 
w kawiarni NISZA oraz przejazd ciuchcią LGD „Partnerstwo na Jurze”.  

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

Powiat Chrzanowski podjął współpracę z Biurem organizacyjnym 
Centrum Art.-Plus w Krakowie W ramach Międzyregionalnego 
Programu „Derby Artystyczne Śląsk&Małopolska mającą na celu  
realizację Happeningu Artystycznego na Pożegnanie Wakacji ‘2021  i 
finisaż wystawy „Niedopowiedziane”  w Chrzanowie w dniach 28 - 
29.08.2021 na terenie obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Chrzanowie. 

- 1500 zł 

GMINA CHRZANÓW 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - 11-12 września 2021 
odbyły się Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Hasło 
przewodnie Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2021 
brzmiało: „W ruchu”. Do tej kategorii zaliczono miejsca związane ze 
sportem, pielgrzymkami, turystyką, transportem, obiegiem waluty 
oraz przesyłek pocztowych. W ramach trasy małopolskiej 
udostępniono do bezpłatnego zwiedzania m.in. Fabrykę Lokomotyw 
„Fablok” w Chrzanowie. Oprócz głównych atrakcji na gości czekały 
liczne imprezy towarzyszące. Gospodarzem MDDK w Chrzanowie była 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie we współpracy z: P.P.H.U. 
Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J.; Lokalną Grupą Działania 
Partnerstwo na Jurze; Muzeum w Chrzanowie  im. Ireny i Mieczysława 
Mazarakich; Stowarzyszeniem Chrzanowskich Cyklistów; 
Stowarzyszeniem Za Piecem oraz Zespołem Szkół Technicznych 
„Fablok” w Chrzanowie. W materiałach wystawowych znalazły się 
fotografie z Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Jednym z 

- - 



180 
 

patronów medialnych wydarzenia był Przełom – Tygodnik Ziemi 
Chrzanowskiej. Głównym punktem programu MDDK w Chrzanowie 
było oprowadzanie zainteresowanych po terenach dawnej Fabryki 
Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie przez przewodników ze 
Stowarzyszenia Za Piecem – grupy osób zaangażowanych w ochronę 
lokalnego dziedzictwa poprzemysłowego.  
Działania towarzyszące wydarzeniu: 
- 2 wystawy, 
- 1 rajd Chrzanów-Regulice- Chrzanów, 
- 1 pokaz archiwalnych zdjęć z Cyfrowego Archiwum Ziemi 
Chrzanowskiej, 
- 2 dni animacji dla dzieci. 
Projekt EtnoSedno - tradycja i współczesność kultury ludowej 
Małopolski i Górnego Śląska – realizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chrzanowie we współpracy z Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny i Zamek Lipowiec oraz Instytutem Myśli Polskiej w 
Katowicach. Działania zrealizowane w ramach projektu: 
- konkurs fotograficzny i filmowy skierowany do młodzieży, którego 
głównym celem było zwrócenie uwagi na kulturę ludową i jej 
postrzeganie we współczesności. Wybrana formuła konkursu 
polegająca na udokumentowaniu zjawisk kultury ludowej w formie 
fotografii lub filmowej relacji.  
- wystawa plenerowa - przygotowana w oparciu o prowadzone 
badania etnograficzne oraz zbiory etnograficzne małopolskich i 
śląskich organizacji oraz instytucji. Do przygotowania wystawy 
wykorzystano fotografie pochodzące z Cyfrowego Archiwum Ziemi 
Chrzanowskiej prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Chrzanowie, Archiwum Grafiki i Fotografii Muzeum - Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz Archiwum 
Fotograficznego Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w 
Katowicach. U trzech organizatorów projektu w przestrzeni dostępnej 
dla szerokiego grona odbiorców udostępniono równocześnie po 20 
plansz prezentujących wybrane elementy związane z obrzędowością 
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oraz rzemiosłem. Do wystawy wydano 1000 bezpłatnych egzemplarzy 
katalogu. 
- V Forum Regionalne: Między Małopolską a Górnym Śląskiem – 
EtnoSedno: 17-19.11.2021 – [Katowice (17.11.21); Chrzanów 
18.11.21); Wygiełzów (19.11.21)]. Wydarzenie zorganizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, Muzeum Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (instytucja kultury 
województwa małopolskiego) oraz Instytut Myśli Polskiej im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach (instytucja kultury województwa 
śląskiego). Tematyka forum dotyczyła zagadnień związanych z tradycją 
i współczesnością kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska. W 
programie forum znalazły się: prelekcje, panele dyskusyjne oraz 
prezentacje obrzędów ludowych przez zespoły i grupy śpiewacze 
będące depozytariuszami kultury ludowej.  
Muzeum w Chrzanowie 
Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców  

 

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.  
 

- 64 414,00 zł 

GMINA CHRZANÓW 
MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA W 
CHRZANOWIE 

W ramach działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie  
prowadzony jest budynku głównej siedziby biblioteki przy ul. 
Broniewskiego 10C oraz w filii w Pogorzycach Punktu Informacji 
Turystycznej - w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. 

- - 
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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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

- organizacja we współpracy z PDPS w Płazie XIV edycji Festiwalu 
Artystycznego Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów 
Wszelakich”, 
- wsparcie organizacji 8. edycji biegu Chechło Run, 
-  wsparcie organizacji I Mistrzostw Małopolski w Polish Cowboy Race, 
- włączenie się w organizację Powiatowego Święta Miodu w 
Wygiełzowie, 
- oznakowanie 26. miejsca na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi 
Chrzanowskiej – Jankowice, 
- oznakowanie 27. miejsca na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi 
Chrzanowskiej – Młoszowa, 
-włączenie się w organizację Nocy Muzeów – współpraca z Muzeum 
im. I i M Mazarakich w Chrzanowie, 

- - 

 
POWIATOWY 

MIĘDZYSZKOLNY 
OŚRODEK SPORTOWY  W 

CHRZANOWIE 
 
 

PMOS jest współorganizatorem cyklicznych imprez sportowych: 
- „ Charytatywnego Crossu Świętego Mikołaja” corocznej  imprezy 
biegowej  która  cieszy się coraz większym zainteresowaniem dzięki 
naszym zabiegom organizacyjnym  wyrosła na imprezę ponadlokalną. 
Trasa crossu przebiega piękna Doliną Chechła i Luszówki na trenie 
Gminy Chrzanów i Gminy Trzebinia 
- Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców  „Caban Cup” – imprezy cyklicznej  
która corocznie gromadzi najlepsze drużyny młodzieżowe z całej 
Polski.  Impreza promuje piłkę ręczna w środowisku dzieci i młodzieży 
a nasz Powiat w Polsce . 
- „Turniej z Gwiazdą”  - turniej piłki ręcznej  – impreza cykliczna  na 
którą jest zapraszana osobowość Polskiej piłki ręcznej , która 
corocznie gromadzi najmłodszych adeptów piłki ręcznej  z całej Polski.  

Ze względu na covid 19 
imprezy odbywały się w 
reżimie sanitarnym co 
przełożyło się na 
mniejszą ilość 
uczestników oraz mniej 
ilość widzów. 

Budżet własny jednostki 
oraz środki pozyskane we 
współpracy ze 
stowarzyszeniem UMKS -
PMOS Chrzanów 
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Impreza promuje piłkę ręczna w środowisku dzieci i młodzieży a nasz 
Powiat w Polsce . 
- Turniej Andrzejkowy –Otwarte Mistrzostwa  Małopolski u 
Akrobatyce Sportowej Skokach na Ścieżce i Trampolinie w których 
biorą  udział najlepsi  zawodnicy w Polsce  w tej dyscyplinie sportowej. 
- „ Marsz Niepodległości Nordic Walking” coroczna impreza 
organizowana 11 Listopada w Święto Niepodległości,   która  cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem dzięki naszym zabiegom 
organizacyjnym  wyrosła na imprezę ponadlokalną. Trasa crossu 
przebiega piękną Doliną Chechła i Luszówki na trenie Gminy Chrzanów 
i Gminy Trzebinia. 

UTW PRZY LCK W LIBIĄŻU 
„jesienne przetwory” – konkurs i degustacja przetworów przez 
słuchaczy UTW. 
„Bożonarodzeniowe tradycje w Małopolsce Zachodniej” – wykład. 

- Wpłaty studentów UTW 

GMINA CHRZANÓW 
 

MIEJSKA BIBLIOTEKA W CHRZANOWIE FILIA W PŁAZIE 
XVI Święto Miodu w Płazie –coroczna impreza lokalna, organizowana 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie we współpracy z Radą 
Sołecką  w Płazie z udziałem lokalnych stowarzyszeń i organizacji.  
Święto Miodu! Spotkanie otwarte poświęcone było pszczołom i ich 
produktom. Obchodom święta towarzyszyły prelekcje dietetyczki i 
pszczelarza. Prelegenci opowiedzieli o prawidłowym bilansowaniu 
diety ze szczególnym uwzględnieniem produktów pszczelich oraz o 
pracy pszczelarza i dbaniu o pszczoły. W bibliotece prezentowały się 
stoiska z miodami i rękodziełem, można było podziwiać ceramikę – 
patery, talerze, misy i inne. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 
prezentował na swoim stoisku domki dla owadów, wyroby ceramiczne 
i drewniane – wykonane przez mieszkańców. Dodatkowo można było 
podziwiać obrazy także namalowane przez mieszkańców PDPS w 
Płazie.  
MUZEUM W CHRZANOWIE 
Rozwijanie oferty czasu wolnego, podnoszenie wiedzy o bogactwie 
historycznym i kulturowym regionu wśród mieszkańców poprzez 
organizację wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców 

- - 
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regionu takich jak Noc Muzeum oraz Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl 
Chrzanów”.  

STOWARZYSZENIE 
PODZAMCZE 

 
Organizowanie kiermaszy świątecznych z ozdobami świątecznymi. - - 

TRZEBIŃSKIE CENTRUM 
KULTURY 

W 2021 roku ze względu na ciągłe zmiany przepisów dotyczących 
organizacji imprez w trakcie pandemii COVID-19, nie było możliwości 
wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i 
sportowych. Terminy imprez, które udało się zorganizować wynikały z 
aktualnie obowiązujących przepisów pozwalających na ich organizację 
i tak np. Rekreacyjny Rajd Rowerowy zorganizowany był w innym 
terminie, w mniejszej formie i przy ograniczonej liczbie uczestników 
(zgodnie z  obowiązującymi wówczas przepisami). 

Brak możliwości 
planowania, częste 
zmiany przepisów 
i zasad organizacji lub 
całkowity zakaz 
organizacji imprez.  

- 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA IM. ADAMA 

ASNYKA W TRZEBINI 
 

Oferta kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w 
Trzebini wzbogacana jest z roku na rok. Nawet pomimo obostrzeń 
związanych z pandemią COVID-19 w 2021 roku Biblioteka 
zaproponowała swoim Użytkownikom nowe możliwości. Jedną z 
takich nowości był zakup czytników, które wypożyczać można było jak 
każdą książkę. Zwiększyła się również liczba kodów do LEGIMI, czyli do 
Platformy z dostępem do e-book’ów. Nowością były również 
wakacyjne spotkania przeprowadzane z podziałem na dzieci i 
dorosłych. Dzieci wraz z  bibliotekarzami poznawały wybrane kraje, a 
dorośli Użytkownicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat 
pszczelarstwa, florystyki, zdrowego jedzenia czy sztuki makijażu. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie online oraz 
wszystkie działania w ramach projektu ekologicznego „Trzebinia po 
stronie natury”. Biblioteka w ramach tej gminnej eko-akcji 
przeprowadziła m. in. konkurs „Czytamy – pszczołom pomagamy”. 
Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów kulturalno-
przyrodniczych podkreślić należy działalność placówek filialnych, które 
na co dzień współpracują z domami kultury czy stowarzyszeniami 
działającymi na terenie sołectw. 

Ograniczenia 
w  możliwości 
tradycyjnego 
funkcjonowania 
związane z pandemią 
COVID-19 

- 

GMINA ALWERNIA 
 

Sympozjum Naukowe Jana Szembeka z okazji 140. rocznicy urodzin 
Jana hr. Szembeka, wiceministra spraw zagranicznych II RP oraz 30 lat 

- 
Środki Towarzystwa 
Historycznego im. 
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działalności Towarzystwa Historycznego im. Szembeków na terenie 
Małopolski. W konferencji uczestniczyli również uczniowie ze szkół 
Gminy Alwerni jak  którzy mogli zapoznać się z historią działalności Jan 
hr. Szembeka 

Szembeków,                     
Budżet Jednostki 

LIBIĄSKIE CENTRUM 
KULTURY - ŚWIETLICA W 

GROMCU, DOM KULTURY 
W ŻARKACH, TEREN PRZY 

LCK 

 
1. Noc Świętojańska - tradycje naszych przodków (udział ok. 230 osób) 
sołectwo Gromiec. Plenerowe wydarzenie z udziałem lokalnych Kół 
Gospodyń Wiejskich, zespołów śpiewaczych, lokalnych twórców 
(stoisko garncarskie, wikliniarskie). Przejazd ciuchcią LGD 
„Partnerstwo na Jurze” nad Wisłę – puszczanie wianków na rzece.  
2. Dożynki Gminne w Żarkach (udział ok. 500 osób). Impreza 
plenerowa z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów 
Śpiewaczych, koncert zespołu Orkiestra Na Dużym Rowerze oraz 
biesiada.  
3. Libiąski Jarmark Bożonarodzeniowy „Przy wspólnym stole”, 
prezentacja wystawców: rękodzieło artystyczne, świece, ozdoby 
świąteczne, tradycyjne wyroby.  

środki własne LCK  Libiąskie Centrum Kultury - 
świetlica w Gromcu, Dom 
Kultury w Żarkach, teren 
przy LCK  

 

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 

POWIATOWY 
MIĘDZYSZKOLNY 
OŚRODEK SPORTOWY  W 
CHRZANOWIE 
 

 
 

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży na terenie 
Powiatu Chrzanowskiego w: 
- piłce siatkowej halowej i plażowej 
- piłce ręcznej halowej i plażówej 
- akrobatyce sportowej  
Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 
prowadzonym przez Związki Sportowe 
Prowadzenie współzawodnictwa sportowego szkół 
ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ze względu na covid 19 i 
związaną z tym 

Budżet własny jednostki 
oraz środki pozyskane we 
współpracy ze 
stowarzyszeniem UMKS - 
PMOS Chrzanów 
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Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
oraz społeczności lokalnej: 
- Turnieje Piłki Ręcznej  
- Turnieje Piłki Siatkowej 
- Turnieje w Mikstach Siatkarskich 
- Turnieje Siatkówki Plażowej 
- Turnieje w Mini siatkówce 
- Turnieje w Plażowych Mikstach Siatkarskich 
- Turnieje Piłki Ręcznej Plażowej 
- Turnieje Akrobatyki 
- Marsze  Nordic Walking 
- Powiatowa Licealiada młodzieży 

nieobecność uczniów w 
szkołach  
nie przeprowadzono 
rozgrywek Licealiady 
Szkół 
Ponadgimnazjalnych. 

UTW PRZY LCK W LIBIĄŻU Libiąskie lato artystyczne. - Środki LCK 

 
 

GMINA CHRZANÓW 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W CHRZANOWIE 
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY - online 
Kulturalne ferie w mieście - online 
Poezja na trudne czasy – cykl poetycki, reportaże/produkcja własna, 
online 
Muzyczny slang – cykl reportaży/produkcja własna, online 
Grand Press Photo – wystawa 
JEŻYCJADA – udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu, online 
Dzień otwarty MOKSiR 

Caban Drummer Fest 
Koncerty w Klubie Stara Kotłownia  
Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna 

ZŁOTY KLUCZYK Konkurs poetycko-recytatorski im. Lucyny Szubel 

ZAUCHA NIEOCZYWISTY – produkcja własna 
Dziecięce Spotkania Folklorystyczne „Bosa Nóżka 
Alicja w krainie czarów – superprodukcja własna 
Sylwestrowa Noc Filmowa 
 
Wędrujące podwórko - 

- - 
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wydarzenia plenerowe w formie pikniku rodzinnego. Pikniki 
skierowane były do mieszkańców powiatu chrzanowskiego, zwłaszcza 
rodzin 
z dziećmi. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim 
uatrakcyjnienie letniego, wakacyjnego czasu rodzinnego i wspólne 
świętowanie Dnia Dziecka, integracja, edukacja dzieci i młodzieży, 
stworzenie kreatywnej przestrzeni dla wyrażania siebie i swobodnej 
zabawy oraz rozwój świadomego uczestnictwa  w kulturze wśród 
mieszkańców Chrzanowa.  
PROJEKT ETNODIZAJN.KORZENIE 
nowy projekt, którego celem jest czerpanie inspiracji i wiedzy od 
naszych przodków, sięganie do źródeł tradycji ludowej i ponowne 
odkrywanie precyzyjnej sztuki rękodzieła. Podjęta inicjatywa ukazuje 
sztukę bibułkarstwa we współczesnym kontekście, odwołując się do 
niej bezpośrednio i inspirując tradycją folkloru. Tak powstał prawdziwie 
kobiecy i pełen delikatności projekt, który stworzył warunki do 
transmisji wiedzy między pokoleniami, utworzył nowe więzi i zacieśnił 
te, które już istniały. 
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.  
INICJATYWA LOKALNA  
Piknik z inicjatywą (12.06.2021 r.) – plenerowe wydarzenie w postaci 
dnia otwartego nad stawem w Kościelcu. W ramach wydarzenia 
udostępniono nieodpłatnie stanowiska wędkarskie oraz możliwość 
wędkowania. Celem inicjatywy była promocja idei partycypacji 
obywatelskiej w procesie rozwoju i kształtowania miasta Chrzanowa.    
NaSkale – piknik na zakończenie lata (05.09.2021 r.) 
Impreza plenerowa na terenie Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Płazie. Głównym celem wydarzenia była integracja w zakresie 
wzmocnienia więzi lokalnych, możliwości spędzenia czasu wolnego w 
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gronie rodzinnymi najbliższych, przybliżenie sylwetki osób działających 
lokalnie w zakresie kultywowania historii Płazy oraz organizacji 
działających na rzecz promowania tożsamości lokalnej. 
 

GMINA CHRZANÓW 
STOWARZYSZENIE CZEŚĆ 

Miejsce Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie - przestrzeń do 
wspólnego działania”. Realizację zadania publicznego powierzono 
Stowarzyszeniu Część. W ramach realizacji zadania zorganizowano 
szereg wydarzeń w tym m.in:  
Pikniki Sąsiedzkie korzystając ze społeczności i animatorów z Miejsca 
Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie, które cieszyły się dużym 
powodzeniem. Na piknikach nie zabrakło atrakcji dla dzieci i 
młodzieży. Odbyły się konkursy, szkolenia z pierwszej pomocy, 
pogadanki dotyczące profilaktyki uzależnień z terapeutą, zajęć 
rozbudzających nowe zainteresowania i pasje. Atrakcjami, które 
umilały spędzenie czasu były: dmuchana dżungla, przyśpieszony kurs 
tańca z JUST DANCE Studio Tańca w Chrzanowie, możliwość strzelania 
z łuku,  wspinaczka po skrzynkach na linach, paintball Adrealina, 
animacje dla dzieci od Pozysfery, Tipi Tipi oraz MOKSIRu ,  
 
Pikniki na trawie w Ogrodzie Społecznym oraz spotkanie integracyjne 
dla mam z dziećmi zorganizowała również grupa opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Uczestnicy pikniku rozłożyli koce i wspólnie zjedli 
przygotowany wcześniej poczęstunek. Na spotkaniu natomiast mamy 
mogły napić się kawy, a dzieci grały w gry planszowe. 
Oprócz pikników zorganizowano kilka innych większych wydarzeń, 
które cieszyły się zainteresowaniem, w tym cykliczne spotkania od 8 
lutego organizowała Onkogrupa - kobiety po epizodach 
nowotworowych, w każdy drugi wtorek miesiąca. Dodatkowo z 
dedykacją dla Onkogrupy zorganizowane zostały cztery spotkania 
warsztatowe, oddechowo - relaksacyjne.  

 

Budżet gminy kwota dotacji 
50 000,00 zł. 

 
STOWARZYSZENIE 

PODZAMCZE 
Promowanie wydarzeń poprzez ulotki I wiadomości tekstowe. 
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TRZEBIŃSKIE CENTRUM 
KULTURY 

TCK w ramach swojej działalności wspiera inicjatywy  mieszkańców, 
współorganizuje różnego rodzaju imprezy lokalne, spotkania 
integracyjne. Domy kultury TCK są również miejscem spotkań 
lokalnych grup, kół emerytów, klubów seniora oraz kół gospodyń 
działających w Gminie Trzebinia.  

W 2021 roku działalność 
TCK ograniczona była 
przez przepisy związane 
z pandemią COVID-19.  

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA IM. ADAMA 
ASNYKA W TRZEBINI 

Z zasobów i oferty Biblioteki Głównej korzystają w znacznej mierze 
mieszkańcy miasta Trzebinia. Natomiast z podległych jej placówek 
filialnych, których jest 12, najczęściej korzystają mieszkańcy 
konkretnych osiedli bądź sołectw. Jest to ogólnie przyjęte założenie, 
gdyż wielokrotnie jest tak, że mieszkańcy sołectw przyjeżdżają do 
Biblioteki Głównej lub na odwrót.  Oferta Biblioteki skierowana jest do 
wszystkich mieszkańców gminy; od spotkań autorskich, przez zabawy 
okolicznościowe i  lekcje biblioteczne po konkursy. W roku 2021 w 
związku z  obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 niektóre 
z  wydarzeń miały szerszy zasięg, gdyż przeprowadzane były w  formie 
online, np. spotkanie z Marta Matyszczak czy Przemysławem Żarskim. 
Biblioteka jak najbardziej również wspiera inicjatywy mieszkańców. Za 
przykład posłużyć może choćby wystawa malarstwa Barbary Szota – 
Erdogan, na stałe mieszkającej za granicą, a pochodzącej z 
Myślachowic. W roku 2021 Biblioteka wspierała również działania TeKi 
czyli Trzebińskiego Klubu Artystycznego czy Skryby czyli Klubu 
Literackiego wchodzącego w skład grupy teatralno-kabaretowej „Przy 
Pałacu”. Regularnie również uczestniczymy w wydarzeniach 
charytatywnych organizowanych przez trzebińską fundację 
„Energetyk”. Przyłączamy się również do różnych projektów 
organizowanych przez inne instytucje z naszej gminy. 

Ograniczenia w 
możliwości tradycyjnego 
funkcjonowania 
związane z pandemią 
COVID-19 

 

GMINA ALWERNIA  
 

-Warsztaty Chóru GOSPEL które odbyły się w Alwerni. Zakończyły się 
one Koncertem w Klasztorze o.o. w Alwerni  
- Koncert Viva Polonia Klasztor o.o. Bernardynów w Alwerni 
- Wspólne kolędowanie z zespołem CAMERATA z Wieliczki 
- Noworoczny Turniej Orlików z MKS Trumf 
- Turniej służb Mundurowych w Gminie Alwernia 
- Turniej Młodzików TRIUMF 

 

Budżet Jednostki 
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- Zawody Młodzieży szkolnej Gminy Alwernia Sprawni jak żołnierze 
- Mikołajkowa Liga Mistrzów z  - TRIUMF 
- Bal Andrzejkowy Młodzieży Franciszkańskiej 

Libiąskie Centrum Kultury   
1. Piknik charytatywny dla Janka Kozuba w dniu 28.08.2021r. 
(współorganizacja ze Stowarzyszeniem Serce Libiąża), w programie: 
parada motocykli i przejażdżki sportowymi samochodami, pokaz 
tresury psów, pchli targ, góra grosza, czyli zbiórka monet, animacje, 
konkursy i zabawy. Udział ok. 500 osób  
2. Libiąski Dzień Piżamy w dniu 25-26.09.2021r. (współorganizacja), w 
programie marsz nordic walking w pidżamach, piknik przy LCK. Udział 
ok. 300 osób  
3. Libiąski Jarmark Bożonarodzeniowy „Przy wspólnym stole” 
(współorganizacja Grupa Libiąż Jest Nasz), impreza plenerowa przy 
LCK, prezentacja wystawców: rękodzieło artystyczne, świece, ozdoby 
świąteczne, tradycyjne wyroby  
 

Libiąskie Centrum 
Kultury  

 
1. Piknik charytatywny dla 
Janka Kozuba w dniu 
28.08.2021r. 
(współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem Serce 
Libiąża), w programie: 
parada motocykli i 
przejażdżki sportowymi 
samochodami, pokaz 
tresury psów, pchli targ, 
góra grosza, czyli zbiórka 
monet, animacje, konkursy 
i zabawy. Udział ok. 500 
osób  
2. Libiąski Dzień Piżamy w 
dniu 25-26.09.2021r. 
(współorganizacja), w 
programie marsz nordic 
walking w pidżamach, 
piknik przy LCK. Udział ok. 
300 osób  
3. Libiąski Jarmark 
Bożonarodzeniowy „Przy 
wspólnym stole” 
(współorganizacja Grupa 
Libiąż Jest Nasz), impreza 
plenerowa przy LCK, 
prezentacja wystawców: 
rękodzieło artystyczne, 
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świece, ozdoby świąteczne, 
tradycyjne wyroby  
 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

Powiat zakupił 5 stacji naprawy rowerów wraz ze stojakami, 
zapewniającymi prostą samoobsługę sprzętu przez całą dobę w kilku 
najbardziej dogodnych dla cyklistów lokalizacjach: przy Zespole Szkół 
w Libiążu, przy skansenie w Wygiełzowie, przy strażnicy OSP w 
Alwerni, przy PODGiK w Chrzanowie, przy Zalewie Chechło. Powiat 
przeznaczył na ten cel łącznie 45 008,16 zł 

 
budżet powiatu:  
 45 008,16    zł 
 

POWIATOWY ZARZĄD 
DRÓG W CHRZANOWIE 

 

Wykonanie szlaku rowerowego w bruździe p/pożarowej obszaru 
leśnego wzdłuż DW 933 Chrzanów-Libiąż. 

W ramach realizacji zadania wybudowano 1,900 km  ścieżki 
rowerowej o łącznej powierzchni 4.750m2 w technologii nawierzchni 
ulepszonej tłuczniowej. 

 

Całkowity Koszt inwestycji 260 
207,73zł w tym dofinansowanie z 
Gminy Libiąż w wysokości 
125.000,00 zł (BRUTTO) 

 

„Przebudowa drogi powiatowej numer 1059K, odcinek I – w km 
od 0+022 do km 0+665; odcinek  II  –  w km od 0+694 do km 2+555, 
w miejscowości Chrzanów, Powiat Chrzanowski” 

W ramach inwestycji wykonano odcinek ciągu pieszo-rowerowego  o 
długości 1,336 km 

 

Inwestycja została zrealizowana 
przez Powiat Chrzanowski 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.  

Środki na dofinansowanie 
inwestycji pochodzą 
z państwowych funduszy 
celowych 
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Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID dla 
poszerzenia istniejącego chodnika wzdłuż DP1029K ul. Słowackiego, 
do szerokości min.3,0m oraz wykonania dokumentacji projektowej dla 
separowanego od jezdni ciągu pieszo-rowerowego na dalszym 
odcinku w kierunku DP 1027K wraz z realizacją. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

 

Całkowita wartość zadania : 
 127 182,00 zł   

W roku 2021 wydatkowano na 
realizację zadania kwotę:  
63 591,00 zł 

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla separowanego od 
jezdni, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K, ul. Prusa w 
Alwerni wraz z realizacją. Zadanie w trakcie realizacji. 

 

Całkowita wartość zadania – 158 
362,50 zł 

W roku 2021 wydatkowano na 
realizację zadania 77 500,00 zł 

GMINA TRZEBINIA 
URZĄD MIASTA W 

TRZEBINI 

Dokonano naprawy infrastruktury na szlakach (wymiana słupków i 
drogowskazów). 

W związku z 
epidemią SARS-
CoV-2 nie były 
organizowane 

wydarzenia, np. 
rajdy, marsze. 

- 

GMINA ALWERNIA 
Odnowienie i prace konserwatorskie dotyczące zabytkowej kapliczki w 
miejscowość Brodła  

 Dotacja UMWM 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

- oznakowanie 26. miejsca na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi 
Chrzanowskiej – Jankowice, 
- oznakowanie 27. miejsca na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi 
Chrzanowskiej – Młoszowa, 

- - 

GMINA TRZEBINIA 
URZĄD MIASTA W 
TRZEBINI 

Przez teren Trzebini przebiegają liczne szlaki turystyczne– łącznie 116 
km atrakcyjnych tras o walorach nie tylko krajobrazowych, ale również 
przyrodniczych i poznawczych. 

Szlaki turystyczne 
wymagają 
systematycznych prac 

budżet Gminy Trzebinia - 
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 Ich rozwój oraz modernizacja powiązana jest z III.3.1. remontowych 
polegających na 
wymianie lub montażu 
nowych znaków, tablic 

 
GMINA CHRZANÓW 

Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu - nowe alejki parkowe 

odtworzone zgodnie z historycznym przebiegiem, elementy małej 

architektury, a do tego mnóstwo zieleni. Po rewaloryzacji zabytkowy 

park pałacowy w Kościelcu robi wrażenie. To kolejne wyjątkowe 

miejsce na mapie gminy Chrzanów, gdzie mieszkańcy będą mogli 

spędzać czas w pięknych okolicznościach przyrody. Na spacerach z 

rodziną i podczas wydarzeń plenerowych. 

 

Ogólny koszt inwestycji: 
5 890 022,54 zł w tym 

dofinansowane z funduszy 
europejskich 1 818 197,70 

zł. 

GMINA ALWERNIA 

Wraz z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze” złożono 
projekt „ Turystyczna Mapa Gminy Alwernia do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  Projekt ma za 
zadanie wypromować 18 atrakcji turystycznych znajdujących się w 
Gminie Alwernia, pozwoli ukazać również wizerunek splatający zasoby 
przyrodnicze z walorami kulturowymi i rekreacyjnymi regionu.(W 
trakcie oceny) 

 
Dotacja UMWM,     Budżet 

Jednostki 

 
STOWARZYSZENIE 
PODZAMCZE 

Sadzenie I pielęgnacja lawendy na terenie gminy Babice. - - 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

1) Zakup 5 stacji samoobsługowej naprawy rowerów, które zostały 
zamontowane w Chrzanowie, Wygiełzowie, Alwerni, Babicach i 
Libiążu.  

2) Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ZST FABLOK  w Chrzanowie  

- 

budżet powiatu:  
1) 45 008,16    zł 
2) 25 571,70     
3)w 12021 zrealizowano I 
etap inwestycji 1494265,36 
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3) Rozpoczęcie realizacji inwestycji: BUDOWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO 
LODOWISKA I KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 
BOISKA NA BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI I STREETBALL, 
BIEŻNIĘ, TRÓJSKOK I SKOK W DAL, POLE DO GRY W BULE WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. 
KARD. WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE – W 2021 Roku 
wykonano  i etap inwestycji tj. zadaszenie lodowiska  

4) Zakończenie realizacji zadania : Budowa Trzebińskiego Centrum 
Rozrywki” – wspólna inwestycja Powiatu Chrzanowskiego i Gminy 
Trzebinia  

zł (całkowita wartość: 
2988530,72 zł) 
4) całkowity wkład Powiatu 
Chrzanowskiego w 
realizację inwestycji : 620 
373,29 zł 

GMINA CHRZANÓW 

1. Budowa boiska sportowego w Luszowicach – na realizację zadania 
otrzymano dofinansowanie w ramach projektu pn. "Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS" 
2. Urządzenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego w Płazie  
(dz. nr 1543/42, 1543/43) – zadanie uzyskało dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. 
3. Naturalny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego – 
wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Wykonanie placu zabaw 
przewidziane w 2022 r.  
4. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w 
Chrzanowie – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie prac 
budowlanych przewidziane w 2022 r. 
5. Budowa wiaty rekreacyjnej z grilowiskiem w miejscowości Luszowice 
-zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 20142020. 
6. Urządzenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego w Płazie  
(dz. nr 1543/42, 1543/43) – zadanie uzyskało dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. 

 1. 99 730,00 zł – MIRS 
 141 771,19 zł – Gmina 
Chrzanów, w tym: 
- 119 672,07 zł (NA) 
2. 64 739,00 zł – UE 
38 004,14 zł – Gmina 
Chrzanów 
3. 9 840,00 zł – Gmina 
Chrzanów (BO) 
4. 141 450,00 zł – Gmina 
Chrzanów 
5. 50 267,00 zł – UE 
29 733,00 zł – Gmina 
Chrzanów 
6. 64 739,00 zł – UE 
38 004,14 zł – Gmina 
Chrzanów 

GMINA TRZEBINIA 

Rok 2021:  
- „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na os. Krze 
w Trzebini.”  
- „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki” 

 Budżet jednostki 
realizującej:   2 990 463,70   
(kwota w zł) 
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- „Wykonanie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na osiedlu Krze w 
Trzebini”. 
-„Modernizacja placu zabaw na Os. Gaj w Trzebini.  
-„Budowa Tężni solankowej przy Zalewie Chechło w Trzebini”. 
-„ Zagospodarowanie terenu w Psarach – dz. 374/10”. 
- „Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Głównej w Płokach” 
- „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej 
„Wioska pod Skałą” w Bolęcinie”. 
- „Wymiana podłoża na siłowni zewnętrznej położonej na Osiedlu 
Widokowym”. 
- „Częściowe wykonanie ogrodzenia boiska sportowego 
w  Myślachowicach” FS. 
- „Wykonanie  ogrodzenia terenu przyległego do parku – FS Bolęcin”. 
- „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Przedszkolu w Bolęcinie – 
FS 
Zadania w trakcie realizacji: 
- „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Bolęcinie” – 
inwestycja ma zostać zakończona w 2023 r. 

Budżet województwa 
małopolskiego: 153 045,84 
(kwota w zł)  
Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej: 178 200,00  
(kwota w zł)  
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: 31 
815,00 (kwota w zł) 
Ogółem :    3 353 524,54    
(kwota w zł)                    

GMINA ALWERNIA  
 

1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu o budynek Sali 
Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, sanitarnym i salami 
lekcyjnymi. Realizacja Gmina Alwernia  
2.Budowa placu zabaw w miejscowości Poręba Żegota 

 2. Dotacja PROW ARMIR 

 

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 

WYDZIAŁ OŚR 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Utworzenie  ścieżki ekologicznej przy wodach administrowanych przez 
Koło Wędkarskie Karaś w Rozkochowie 

- Budżet Powiatu 
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Gmina Trzebinia 

Wykonanie wewnętrznej instalacji oświetlenia ulicznego na terenie 
Balatonu”. 

- 

Budżet jednostki 
realizującej: 
33 000,00  (kwota w zł) 
Ogółem:  33 000,00  (kwota 
w zł)  

Przebudowa placu zabaw nad Balatonem. W ramach zadania wykonano 
dokumentację techniczną, zakup urządzeń, bezpiecznego podłoże, 
ogrodzenie. Poza huśtawkami, bujaczkami czy atrakcyjnym torem 
przeszkód dla najmłodszych, są tam również urządzenia do zabaw dla 
starszych. Na street workout mogą bowiem ćwiczyć wszyscy chętni.  

- 
Gmina przeznaczyła na 
przebudowę placu zabaw 
ok. 115 tys. zł. 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

1)włączenie się w organizację wydarzenia kulturalnego 
współorganizowanego przez PZERiI – Koło nr 11 w Myślachowicach w 
ramach obchodów Dnia Seniora w dniu 6.11.2021r 
2) Włączenie się w organizację uroczystości 60-lecia PZERiI w dniu 
01.10.2021 r. – obsługa artystyczna koncert Zespołu TAKTON BAND 
3) Powiatowy Dzień Seniora nie został zorganizowany ze względu na 
pandemię.  

- 
Budżet powiatu:  
1)1500 zł 
2) 4000 zł 

KLUB SENIORA 
„WSPÓLNOTA” PRZY 
STOWARZYSZENIU 

RODZINA KOLPINGA W 
PORĘBIE- ŻEGOTY 

Zagospodarowano czas wolny poprzez realizację projektów dla 
seniorów – Szaro-zielona aktywność obywatelska seniorów- NOWE FIO, 
Centrum aktywności dla seniorów- CUS Alwernia: wyjazdy ekologiczne, 
warsztaty ekologiczne, warsztaty coś z niczego, warsztaty zdrowej 
żywności, spacery, wyjazdy 

- - 

GMINA CHRZANÓW 
 

Kryta Pływalnia w Chrzanowie 
1. Promocyjna cena biletu wejściowego dla seniorów - mieszkańców 
Gminy Chrzanów 60+ (w czwartki w godzinach 10.00 - 13.00 - 3 zł/70 
min. pobytu);  

 
Zajęcia płatne (10 zł za 
miesiąc)  
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2. Udostępnianie bazy sportowej dla potrzeb organizacji aqua fitness 
dla podmiotów współpracujących. 
Miejski Ośródek Kultury, Sportu i Rekreacji 
Akademia Seniora - oferta różnorodnych aktywności ruchowych i 

artystycznych skierowana do osób starszych, które chcą aktywnie 

spędzać wolny czas, a tym samym poprawić jakość swojego życia. 

Zajęcia pozwalają rozwinąć i utrzymać sprawność intelektualną i 

fizyczną, a także aktywność kulturalną seniorów. Sprzyjają integracji, 

również tej wielopokoleniowej, oraz budowaniu więzi międzyludzkich, 

niezależnie od wieku czy wykształcenia.  

Muzeum w Chrzanowie 
Udostępnienie Muzeum dla seniorów w ramach organizowanego przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projekcie  
60+Kultura.   

LIBIĄSKIE CENTRUM 
KULTURY – KLUB SENIORA 

50+, KLUB POKOLENIA, 
ZESPOŁY ŚPIEWACZE 

GROMCANECZKI, 
LIBIĄŻANKI, 

MACIERZANKI, WRZOS 

Klubu Seniora 50+ (sekcja Libiąskiego Centrum Kultury). Spotkania 
odbywają się w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00 w budynku 
„RELAX” na targowisku miejskim w Libiążu. W spotkaniach 
uczestniczyło ok. 31 os. W 2021r. odbyło się 18 spotkania klubowych, 
w tym spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Andrzejki, Tłusty 
Czwartek, Spotkanie Opłatkowe i inne).  
KGW Libiążanki – spotkania i próby zespołu (poniedziałki godz. 16:00-
19:00 w budynku „RELAX” na targowisku miejskim w Libiążu) 
prezentacje folklorystyczne podczas wydarzeń kulturalnych, 
rocznicowych, udział w przeglądach i festiwalach kultury ludowej.  
KGW Gromcaneczki – spotkania i próby zespołu (piątki godz. 16:00-
19:00 świetlica w Gromcu) prezentacje folklorystyczne podczas 
wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, udział w przeglądach i 
festiwalach kultury ludowej. Grupa liczy 12 osób.  
KGW Macierzanki – spotkania i próby zespołu (poniedziałki godz. 
16:00-19:00 Dom Kultury w Żarkach) prezentacje folklorystyczne 
podczas wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, udział w przeglądach i 
festiwalach kultury ludowej. Grupa liczy 13 osób  

Obostrzenia związane z 
COVID 19, odwołane 
spotkania,  

wyjazdy dofinansowane ze 
środków profilaktycznych 
UM w Libiążu  
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Zespół śpiewaczy WRZOS – spotkania i próby odbywają się w każdy 
czwartek w godz. 16:00-18:30 w świetlicy w Gromcu,  
Klub Pokolenia w Kosówkach (I/III środa miesiąca w godz. 17:00-19:00 
świetlica w Kosówkach) spotkania klubowe, tematyczne,  
okolicznościowe mające na celu integrację oraz wymianę 
doświadczeń.  
Stowarzyszenie „Złota Jesień” (czwartki godz. 16:00-19:00 świetlica w 
Gromcu) – spotkania klubowe, tematyczne, okolicznościowe mające 
na celu integrację oraz wymianę doświadczeń.  
Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych, w tym zajęcia jogi, nordic 
walking,  

STOWARZYSZENIE 
„BĄDŹMY RAZEM”- 

CHRZANÓW 

Zorganizowanie imprez integracyjnych, wyjazdów, spotkań w celu 
wypełnienia wolnego czasu dla osób w wieku 60+.  

Ograniczenia związane z 
pandemią covid-19. 

Środki własne + dotacja 

UTW PRZY LCK W LIBIĄŻU 
Wykłady, wyjazdy i zajęcia rekreacyjno – sportowe. 
Wyjazdy do Krakowa – zwiedzanie lub spektakl w teatrze.  

VIII semestr przerwany 
przez pandemię.  

Wpłaty studentów UTW.  

STOWARZYSZENIE 
PODZAMCZE 

 

Wyjazdy integracyjne m.in na termy chochołowskie, Zamek Rabsztyn w 
Olkuszu. Warsztaty międzypokoleniowe z ogiskiem. 

  

GMINA TRZEBINIA 
URZĄD MIASTA W 

TRZEBINI 
 

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. działanie "Aktywny senior" Kontynuacja w 2021r. 
działania, ,, Aktywny Senior” 

- - 

 
GMINA ALWERNIA 

 

W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” 
realizowano Centrum aktywności dla seniorów - spotkania grupowe w 
ramach organizacji czasu wolnego, warsztaty tematyczne, zajęcia 
ruchowe, edukacyjne, zajęcia integracyjne z młodzieżą, poradnictwo 
specjalistyczne, zajęcia kulturalne, plastyczne, zajęcia integracyjne 
(wycieczki), 
Usługa realizowana przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie 
Żegoty. 

 Środki EFS 
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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 

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży na terenie 
Powiatu Chrzanowskiego w: 
- piłce siatkowej halowej i plażowej 
- piłce ręcznej halowej i plażowej 
- akrobatyce sportowej  
Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 
prowadzonym przez Związki Sportowe 
Prowadzenie współzawodnictwa sportowego szkół 
ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
oraz społeczności lokalnej: 
- Turnieje Piłki Ręcznej  
- Turnieje Piłki Siatkowej 
- Turnieje w Mikstach Siatkarskich 
- Turnieje Siatkówki Plażowej 
- Turnieje w Mini siatkówce 
- Turnieje w Plażowych Mikstach Siatkarskich 
- Turnieje Piłki Ręcznej Plażowej 
- Turnieje Akrobatyki 
- Marsze  Nordic Walking 
- Powiatowa Licealiada młodzieży 

Ze względu na covid 19 i 
związaną z tym 

nieobecność uczniów w 
szkołach 

nie przeprowadzono 
rozgrywek Licealiady 

Szkół 
Ponadgimnazjalnych. 

Budżet własny jednostki 
oraz środki pozyskane we 

współpracy ze 
stowarzyszeniem UMKS - 

PMOS Chrzanów 

GMINA CHRZANÓW 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI 
1. Zakup nowego projektora konferencyjnego oraz sprzętu do 

- 
Budżet gminy Chrzanów 
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rejestracji obrazu (kamera i aparat fotograficzny) dla Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. 
2. Zakup serwera z oprogramowaniem Windows Server 2019 Standard 
dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. 
3. Zakup paneli fotowoltaicznych dla Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. 
KRYTA PŁYWALNIA W CHRZANOWIE 
W ramach poprawy funkcjonalności przeprowadzono:  
1. Remont schodów wejściowych do obiektu celem poprawy 
wizerunku i bezpieczeństwa, 
2.Inwestycję pn. Rozbudowa obiegu wody basenu sportowego oraz 
basenu rekreacyjnego wraz z hamownym poprzez instalację 2 sztuk 
dmuchaw do wzruszania złoża w filtrach w/w basenów wraz z ich 
montaże oraz inwestycję pn. Zakup inwestycyjny obejmujący dostawę 
wraz z montażem 2 sztuk systemu dozowania węgla pylistego dla 
obiegu wody basenu sportowego oraz basenu rekreacyjnego celem 
poprawy jakości wody basenowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Własne środki bieżące 
 
 
 
 

LIBIĄSKIE CENTRUM 
KULTURY  

1. Ferie zimowe z LCK w formie on-line, wśród nich Szach-Mat –
warsztaty gry w szachy prowadzone przez Mateusza i Martynę Wikar, 
trening wokalny, warsztaty origami, i inne.  
2. Lato Młodego Artysty - cykl wydarzeń w okresie od lipca do sierpnia 
prowadzonych w formie warsztatów, zajęć ruchowych, wyjazdów, 
rozgrywek i turniejów sportowych koncertów na scenie pod filarami.  
3. MORS - letni basen kąpielowy, korty tenisowe, boisko do siatkówki 
plażowej.  
4. Ogólnopolski Konkurs Nieprofesjonalnych Młodych Artystów 
„Biennale Art.Talent” - konkurs skierowany do nieprofesjonalnych 
artystów w wieku 13-25 lat (55 uczestników), uroczysta gala finałowa 
połączona z wernisażem wystawy,  
5. Warsztaty ceramiki- zajęcia prowadzone przez artystę plastyka -
ceramika  

Obostrzenia związane z 
COVID 19, część zajęć 
prowadzona była w 
formie on-line  

Środki własne LCK  

ZSECH W TRZEBINI 
Zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży prowadzone w ramach 
działających w szkole klubów i kół zainteresowań: 
- Koło Młodych Ekonomistów, 

- - 
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- 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 

GMINA TRZEBINIA 

- Wsparcie zadania realizowanego przez Parafię Rzymsko – Katolicką 
Niepokalanego Serca N. M. P. pn. „Zagospodarowanie czasu dzieciom 
i młodzieży na terenie  osiedla Siersza w Trzebini”  - 15 000,00zł 
- Wsparcie zadania realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego 
pn. ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie 
Domu Harcerza” - 20 000,00zł 
- Wsparcie zadania realizowanego przez Fundację „Dobry Start” pn. 
„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju” w 
Trzebini” - 140 000,00zł 

W 2021r. w związku z 
sytuacją epidemiczną 
działania prowadzone 
były częściowo w formie 
online. 
 

Budżet Gminy Trzebinia 

GMINA ALWERNIA  
 

Współpraca z MKS Triumf Alwernia, Orliki Kwaczała . Zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży   

- Dotacja z Budżetu Jednostki 

 

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 

GMINA TRZEBINIA 

- „Remont pomieszczeń sanitarnych w WDK w Płokach – FS. 
-  Utwardzenie terenu przy WDK w Karniowicach – FS. 
-  Odnowienie ławek przy WDK w Karniowicach. 
- Remont schodów wejściowych zewnętrznych i malowanie klatki 
schodowej w Domu Kultury w Myślachowicach. 
-  Wymiana pieca gazowego CO w WDK w Płokach. 

- 

Budżet jednostki 
realizującej: 999 567,16 
(kwota w zł) 
Ogółem: 999 567,16 (kwota 
w zł)   
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- Wykonanie remontu komina i wykonanie wymiany poziomów 
instalacyjnych w pomieszczeniach kotłowni w WDK w Płokach. 
- Willa NOT usunięcie awarii w kotłowni. 
- „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki” 

GMINA CHRZANÓW 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
 
Na bieżąco wykonywane były wszystkie niezbędne drobne prace 
remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne w celu poprawy 
funkcjonalności lokali bibliotecznych, przeglądy techniczne, naprawy 
instalacji i sprzętu oraz serwisy urządzeń. 
 
Muzeum w Chrzanowie 
1. Kontynuowano drobne prace remontowe w budynkach Muzeum 
oraz przeprowadzono malowanie sal ekspozycyjnych, hallu i klatki 
schodowej w budynku głównym. 
2. Zakupiono nawilżacze i osuszacz w celu utrzymania właściwych 
parametrów mikroklimatycznych na ekspozycjach  
3. Zakupiono sprzęt komputerowy  

- 

 
 
 
 
 
 
 
Budżet gminy Chrzanów 
 
 
 
 
 

 

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 

GOSPODARSTWO 
POMOCNICZE 

MAŁOPOLSKIEJ 
WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY 

OHP KRAKÓW ODDZIAŁ 
W  TRZEBINI 

W okresie ferii szkolnych i wakacji dysponuje pokojami 1-, 2-, 3-, 4- i 5-
osobowymi. Istnieje możliwość wykupu posiłków (śniadanie, obiad, 
kolacja). 

W związku z epidemią 
SARS-CoV-2 nie 
przyjmowano turystów. 

- 
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GMINA CHRZANÓW 
 

Szkolne bazy gastronomiczne i noclegowe w roku 2021 nie były 
udostępniane m.in. w celu tworzenia warunków wspierających rozwój 
infrastruktury turystycznej. 

Brak wniosków o 
udostępnienie 

- 

 

 

 

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 

POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

Utrzymanie terenów zielonych przy budynkach jednostek 
organizacyjnych powiatu chrzanowskiego oraz pasach dróg 
powiatowych, utworzenie ścieżki rowerowej Libiąż – Chrzanów  
 

Brak Budżet powiatu  

GMINA TRZEBINIA Gmina Trzebinia realizuje bieżące utrzymanie terenów zieleni 
miejskiej w miesiącach od stycznia do grudnia obejmujące m.in. 
koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, nasadzenia 
roślin jednorocznych oraz pielęgnację rabat, jesienne I  wiosenne 
grabienie liści oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni. 

Trudności w realizacji 
wynikają przede 
wszystkim z 
występowaniem 
niekorzystnych 
warunków 
atmosferycznych 
(długotrwałe opady lub 
zalegający śnieg) które 
uniemożliwiają 
wykonanie prac w 
terminie 

Realizacja z budżetu Gminy 
Trzebinia kwota 
przeznaczonych środków – 
770 371, 93 zł 

GMINA CHRZANÓW 

1. Naturalny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego – 
wykonano program funkcjonalno użytkowy. Wykonanie placu zabaw 
przewidziane w 2022 r.  - 

1. 9 840,00 zł – Gmina 
Chrzanów (BO) 
2. 64 739,00 zł – UE 
38 004,14 zł – Gmina 
Chrzanów 
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2. Urządzenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego w Płazie  
(dz. nr 1543/42, 1543/43) – zadanie uzyskało dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. 
3. Budowa wiaty rekreacyjnej z grilowiskiem w miejscowości Luszowice 
-zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 20142020. 
4. Ogrodzenie boiska do siatkówki na działce nr 535/5 w ramach 
funduszu sołeckiego sołectwa Żrebce 
5. Budowa ogrodzenia przy OSP Luszowice 
6. Zakup i montaż bram ogrodzeniowych przy remizie OSP  
w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Luszowice 
7. Utrzymanie zieleni na terenach gminnych. 
8.Opracowanie projektu 2 parków kieszonkowych. 
9.Wykonanie projektu tężni solankowej.  
10.Rewitalizacja Parku pałacowego w Kościelcu 

3. 50 267,00 zł – UE 
29 733,00 zł – Gmina 
Chrzanów 
4. 15 800,00 zł – Gmina 
Chrzanów (FS) 
5. 50 104,00 zł – Gmina 
Chrzanów  
6. 30 900,00 zł – Gmina 
Chrzanów (FS) 
Zadania 7,8,9 finansowane 
ze środków budżetu gminy 
Chrzanów. 
Zadanie 10 finansowane ze 
środków budżetu gminy 
Chrzanów, środków 
budżetu państwa oraz 
środków UE 

GMINA ALWERNIA 
 

 Działania związane z modernizacją placu zabaw przy SP Poręba Żegoty 
(demontaż i utylizacja starego placu zabaw, który zagrażał 
bezpieczeństwu dzieci, wykonanie projektu budowy nowego placu 
zabaw, zakup zabawki, która zostanie zamontowana na wiosnę 2022 r.) 

- - 
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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 

2021:  - utworzenie wspólnej grupy zakupowej do zakupu energii 

elektrycznej (podmioty z Powiatów Chrzanów, Oświęcim, Wadowice) 

    - Współpraca z Gminami i Nadleśnictwem w przedmiocie likwidacji 

,,dzikich wysypisk” w ramach programu ,,Czysty Powiat Chrzanowski” 

2021 - realizacja programu ,,Czysty Powiat Chrzanowski” 

- - 

POWIAT CHRZANOWSKI 

WYDZIAŁ PIOS 

Członkostwo Powiatu Chrzanowskiego w Stowarzyszeniu Powiatów, 

Miast i Gmin „FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ” 
- - 

GMINA ALWERNIA 
GMINA BABICE 

GMINA CHRZANÓW 
GMINA LIBIĄŻ 

GMINA TRZEBINIA 

16 sierpnia 2021 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego powołali Stowarzyszenie „Aglomeracja 
Chrzanowska”. 

 

- - 
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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 

POWIAT CHRZANOWSKI porozumienie z gminami na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
- - 

POWIAT CHRZANOWSKI 

WYDZIAŁ PIOS 

Realizacja zadań wynikających z Programu Współpracy Powiatu 
Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021 (sprawozdanie z programu za 2021 rok – Sesja Rady Powiatu 
Chrzanowskiego- maj 2022, dostępne na stronie www.powiat-
chrzanowski.pl – zakładka organizacje pozarządowe).  
2. W 2021 roku po raz pierwszy udzielono pożyczki dla NGO’s – tj. 
Stowarzyszenia „Stajnia Pałacowa w Płazie”.  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 projektu dofinansowywanego ze środków 
PFRON, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 
III – remont sanitariatów w WTZ w Chrzanowie - powiat chrzanowski 
pełnił rolę instytucji pośredniczącej.  
4. Realizacja małych grantów w trybie art. 19a – ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie – nastąpiła realizacja 22 
projektów przez organizacje.  
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  działaniach na rzecz 

-  Budżet powiatu/ środki 
PFRON  
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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.  

POWIAT CHRZANOWSKI 

WYDZIAŁ WP-SO 

Współpraca z:  
Fundacją  im. Brata Alberta WTZ Fundacja „Viribus Unitis”  Połączonymi 
Siłami w Babicach 
Zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z 
zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu 
Chrzanowskiego 
 

 

WTZ w Chrzanowie 
84.373,33, 
WTZ  w Trzebini 84.373,33; 
WTZ w Libiążu 72.320,00 
Fundacja im. Brata Alberta  
w Radwanowicach 
2.410,67 
Zadania z zakresu pomocy 
społecznej : 576.572,50 zł 

GMINA CHRZANÓW 

UCHWAŁA NR XXV/258/2020 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia  
20 października 2020 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 2021 rok. 

 
Budżet Gminy 

 

GMINA TRZEBINIA 

Zakres współpracy określa corocznie uchwalany przez Radę Miasta 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami. 36 zadań publicznych zleconych do realizacji sektorowi 
pozarządowemu. Program dostępny na stronie: 
https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,a,1806496,program-
wspolpracy-gminy-trzebinia-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-
podmiotami.html 

Realizowany był Program współpracy Giny Trzebinia z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 (Uchwała nr 
XXVI/249/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2020 
rok). Coroczne uchwalania 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  cześć 
planowanych  
Programem zadań nie 
została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,a,1806496,program-wspolpracy-gminy-trzebinia-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami.html
https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,a,1806496,program-wspolpracy-gminy-trzebinia-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami.html
https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,a,1806496,program-wspolpracy-gminy-trzebinia-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami.html
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GMINA ALWERNIA  
 

W ramach współpracy z sektorem pozarządowym Gmina Alwernia 
zorganizowała wiele imprez sportowych i kulturalnych, między innymi 
turnieje sportowe, imprezy kulturalne, Sympozja Naukowe, a także 
wydarzenia które były współorganizowane z Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury, i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Gminy 
Alwernia : 
- 23 stycznia – Noworoczny Turniej Orlików pod patronatem Burmistrza 
Gminy Alwernia Beaty Nadziei-Szpili – TRIUMF 
- 20 lutego – Krew Nadzieją Na Życie  
- 19- 20 Luty Warsztaty Gospel  
- 27 lutego – Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei-Szpili  
- 3 maja – Święto Konstytucji – SOK 
- 5 czerwca – Krew Nadzieją Na Życie - UM 
- 5 Czerwca Sołectwo Regulice Dzień Dziecka 
- 18 czerwca Orliki Kwaczała Wyjazd Dzieci do Go Jump 
- 22 czerwca  FADIM  2021 z Gminy Alwernia  
- 27 czerwca Wianki nad Wisłą w Okleśnej 
- 4 lipca Zakończenie sezonu z Tiumfem  
- 4 lipca Powitanie Wakacji Rynek w Alwerni 
- 21 Sierpnia  Poświęcenie wozu strażackiego w Regulicach 
- 29 Sierpnia  Piknik dla Dzieci Zakończenie lata  Kwaczała  
- 28-29 Sierpnia Powiatowe zakończenie Wakacji „ Piknik dla Janka 
Kozuba”  
- 29 Sierpień Turniej Młodzików TRIUMF 
 - 4 września  Krew Nadzieją Na Życie - UM 
 - 5 Wrzesień  Festyn Covidovy 
 - 10 Września Gminny dzień Seniora 
 - 1-30 Wrzesień Jeżdżę z głową 
 - 23 września Sympozjum Naukowe Jana Szembeka  
 - 24-27 września Wizyta delegacji z Ukrainy HOSZCZA 
 - 24 września  Zawody Młodzieży sprawna jak żołnierze 
 - 26 Września Gmina Alwernia w Hołdzie Bohaterom    Grojec 

1-4 
Niepewność związana z 
rozprzestrzenianiem się 

COVID 19 

1. Warsztaty zostały 
dofinansowane przez 
Gminę Alwernia. 
2. Plener 
zorganizowany przez 
stowarzyszenie 
dofinansowany przez 
Gminę Alwernia w ramach 
" Małego grantu".  
3. Stowarzyszenie  
oraz Samorządowy 
Ośrodek Kultury  
4. Samorządowy 
Ośrodek Kultury - 
poczęstunek dla 
najmłodszych 
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  - 16 październik Międzynarodowe  Indywidulane I Rodzinne Grand Prix 
w szachach Patronat Burmistrza 
 - 16 październik Dzień integracji Poręba Żegoty Patronat Burmistrza 
 - 16 październik Koncert Viva Polonia Klasztor o.o. Bernardynów w 
Alwerni 
 - 19 października Nowy sztandar z szkole w Okleśnej 
 - 22 października powitanie nowego wozu Grojec 
 - 11 listopada – Święto Niepodległości – SOK 
 - 14 listopada I Gwieździsty Marsz Niepodległościowy   Nordic Walking 
 - 27 listopada Bal Andrzejkowy Młodzieży Franciszkańskiej Patronat 
Burmistrza  
 - 4 grudnia – Mikołajkowa Liga Mistrzów z  - TRIUMF 
 - 9 grudnia – Krew Nadzieją Na Życie - UM 
 - 15 Grudzień – Nowy wóz Strażacki w Brodłach 
 - 28 Grudnia Wspólne kolędowanie z zespołem CAMERATA z Wieliczki 
Projekty oraz działania Samorządowego Ośrodka Kultury wraz ze 
Stowarzyszeniami z terenu powiatu chrzanowskiego: 
1. Stowarzyszenie Młoda Alwernia – zorganizowanie wyjazdowych 
warsztatów dla dzieci i młodzieży. Warsztaty zostały dofinansowane 
przez Gminę Alwernia w ramach projektu "Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami 
szkolnymi w 2021 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii" , który zrealizowało 
Stowarzyszenie Młoda Alwernia. 
2. Stowarzyszenie na rzecz Poręby Żegoty – „PAMIĘTAJCIE O 
OGRODACH” 16 lipca 2021r. odbył się w Galrii A im. Jana Chrząszcza 
wernisaż drugiej poplenerowej wystawy prac krakowskich artystów 
zrzeszonych w Krakowskim Okręgu ZPAP, zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty w ramach II Pleneru 
Malarskiego Poręba Żegoty.  
3. Teatr Ludowy „Tradycja” Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej 
Gminy Alwernia. W dniach 13 i 14 czerwca 2021r. odbyły się spektakle 
plenerowe na Rynku w Alwerni sztuki „Igraszki z diabłem” w wykonaniu 
aktorów Teatru Ludowego Tradycja z Okleśnej. 
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4. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty. W dniu 
16.10.2021r. odbył się piknik w Porębie Żegoty  podczas Dnia Integracji. 

 

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 
Wydział PIOS 

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 
2021” – prezentacja na Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego w maju 
2022 , jest 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  

- - 

GMINA ALWERNIA  
 

Sympozjum Naukowe Jana Szembeka  
Wizyta delegacji z Ukrainy HOSZCZA 

- Budżet Jednostki 

GMINA CHRZANÓW 

Inicjatywy lokalne  
W oparciu o Uchwałę 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 w 2021 r. w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano 3 zadania.  

- 
Budżet gminy Chrzanów 

Inicjatorzy 

ZSECH W TRZEBINI Współpraca z przedsiębiorcami w ramach praktyk zawodowych. - - 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ KP  

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: 
utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej „Drogowiec”. 

- 

Budżet Powiatu – 
25.000,00 zł 

Budżet jednostki 
realizującej – Powiat 

Wadowicki – 147.600,00 zł 
Budżet Gminy Spytkowice – 

6.000,00 zł 
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- Budżet Gminy Alwernia – 
5.000,00 zł 

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 781 wraz z pozyskaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach” 

- 
Budżet Powiatu –  

7.487,01 zł 

Udzielenie dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie zadania 
p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą 
powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. 
Myślachowice”. 

- 
Budżet Powiatu – 

14.649,30 zł. 

Udzielenie dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie zadania 
p.n.: ”Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą 
krajową nr 94”, które obejmuje: Aktualizację wielowariantowej 
koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 
28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł 
Rudno – Wola Filipowska dla odcinka drogowego od węzła autostrady 
A4 Rudno do drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem dla niego decyzji 
środowiskowej”. 

- 
Budżet Powiatu – 

32.758,99 zł 

Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn.: Przewóz 
pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej 
łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem 
Katowice. 

- 
Budżet Powiatu – 

40.000,00 zł 

 

KIERUNEK INTERWENCJI NR  IV.1.4 
Doskonalenie procedur konsultacji społecznych 

NAZWA PODMIOTU OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI 

OPIS POWSTAŁYCH 
TRUDNOŚCI 
REALIZACYJNYCH 
 

OPIS ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

Konsultacje społeczne w zakresie uchwalania Programu współpracy 
Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

- - 
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podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022. (https://www.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosci/2021-09-16-
konsultacje-projektu-programu-wspolpracy.html) 

 informacja na stronie internetowej www.powiat-
chrzanowski.pl  

 opiniowanie dokumentu przez Powiatową Radę Działalności 
Pożytku Publicznego  

GMINA TRZEBINIA 

Gmina do każdego dokumentu planistycznego przeprowadza 
dodatkowe nie przewidziane w przepisach formy konsultacji. W  2021r. 
gmina korzystała z grantu na przeprowadzenie konsultacji 
dodatkowych do projektu planu. W dniach 19.04.2021 r. do 
28.04.2021r. przeprowadzona została czwarta technika konsultacji 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej tj. 
terenowy punkt konsultacyjny. Głównym celem tej techniki było 
zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian oraz zapoznanie z 
projektem planu mieszkańców i pozostałych zainteresowanych.  

- 

Grant  w ramach projektu: 
„Szkoła świadomego 
planowania przestrzennego 
2.0”, realizowanego w 
ramach II Osi 
priorytetowej, Działania 
2.19 PO WER 2014-2020 

GMINA CHRZANÓW 

Uchwała nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 

maja 2021 roku o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami gminy Chrzanów. 

- - 

GMINA ALWERNIA  
 

Konsultacje Społeczne w sprawie „ Strategia Gminy Alwernia” 
 

- - 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

 
Kontynuacja  współpracy z miastami, gminami i powiatami z terenu 
Małopolski Zachodniej – w ramach członkostwa Powiatu 
Chrzanowskiego w  Stowarzyszeniu Forum Małopolski Zachodniej  

- 
Budżet Powiatu 

Chrzanowskiego: 2483,80 zł 
– składka członkowska FMZ 

https://www.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosci/2021-09-16-konsultacje-projektu-programu-wspolpracy.html
https://www.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosci/2021-09-16-konsultacje-projektu-programu-wspolpracy.html
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Obowiązująca umowa partnerska - współpraca międzynarodowa z 
miastem partnerskim Powiatu chrzanowskiego – Ivano-Frankiwskiem 
na Ukrainie – nie podejmowano w tym zakresie działań ze względu na 
pandemię. 

Gmina Trzebinia 

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin działające pod nazwą: „Forum 
Małopolski Zachodniej” opracowało dokument pn. „Potencjał 
turystyczny Małopolski Zachodniej 2021” będący bazą do stworzenia 
przyszłych projektów rozwojowych tworzonych przez Gminy 
członkowskie. 
- Gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia utworzyły 
Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”. Gminy wchodzące w 
skład Stowarzyszenia funkcjonują w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Chrzanowa. Ideą stowarzyszenia jest to, by w drodze 
partnerstwa z władzami województwa, wspólnie ustalać najważniejsze 
cele i wskazywać inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia, 
finansowane następnie ze środków unijnych. Środki na realizację tych 
zadań w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) będą 
pochodzić z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

- 

Budżet jednostki 
realizującej - 51 102,86   
(kwota w zł) 
Ogółem: 51 102,86 (kwota 
w zł)                    

GMINA CHRZANÓW 

Udział pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w Forach: 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, Forum 
Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Forum Skarbników 
Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski, Forum Audytorów i 
Kontrolerów Wewnętrznych 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, Forum Koordynatorów ds. 
dostępności. 
Udział w Stowarzyszeniu Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski 
Zachodniej” 
Udział w  Stowarzyszeniu „Aglomeracja Chrzanowska’ 

- Budżet Gminy Chrzanów. 
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GMINA ALWERNIA  
 

Udział w spotkaniu Forum Małopolski Zachodniej. W wyniku 
współpracy powstała publikacja dotycząca  atrakcji i obiektów 
Turystycznych  w Małopolsce Zachodniej.  
 

- - 

 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI 
WYDZIAŁ PIOS 

 
 Organizacja Forum organizacji pozarządowych Powiatu 

Chrzanowskiego  
 Uchwalenie  Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

 Promocja małych grantów – udzielanych przez Powiat 
Chrzanowski  

 Promocja pożyczek dla NGO’s udzielanych przez Powiat 
Chrzanowski  

 Przyznanie nagród Starosty Chrzanowskiego OPTIMO MODO i 
BONUM FACERE 

-  
Budżet Powiatu 
Chrzanowskiego : 9856 zł  
 

GMINA CHRZANÓW 

INICJATYWA LOKALNA  
Piknik z inicjatywą (12.06.2021 r.) – plenerowe wydarzenie w postaci 
dnia otwartego nad stawem w Kościelcu. W ramach wydarzenia 
udostępniono nieodpłatnie stanowiska wędkarskie oraz możliwość 
wędkowania. Celem inicjatywy była promocja idei partycypacji 
obywatelskiej w procesie rozwoju i kształtowania miasta Chrzanowa.    
 
NaSkale – piknik na zakończenie lata (05.09.2021 r.) 
Impreza plenerowa na terenie Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Płazie. Głównym celem wydarzenia była integracja w zakresie 
wzmocnienia więzi lokalnych, możliwości spędzenia czasu wolnego w 

 
Budżet gminy 

9 274,78 zł 
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gronie rodzinnymi najbliższych, przybliżenie sylwetki osób działających 
lokalnie w zakresie kultywowania historii Płazy oraz organizacji 
działających na rzecz promowania tożsamości lokalnej. 
 

ZSECH W TRZEBINI 
Współpraca z organem prowadzącym w ramach Młodzieżowej Rady 
Powiatu Chrzanowskiego. 

- - 

GMINA ALWERNIA  
 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości. 
Wspólne śpiewanie utworów patriotycznych. 
W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” 
realizowano 

 Usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin - warsztaty 
edukacyjne: psychoedukacja, edukacja zdrowotna, warsztaty 
regionalne, oraz według zgłaszanych potrzeb, wycieczki, 
spotkania rodzinne 

o Usługa realizowana przez Stowarzyszenie dla Edukacji 
MOST w Kwaczale 

 Animacja środowiskowa i wolontariat - organizacja działań w 
ramach  inicjatyw społecznych (np. pikniki rodzinne, 
porządkowe, sportowe) działania integracyjne mające na celu 
wzbudzenie aktywności społecznej mieszkańców 

 Środki EFS 

 

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 W CHRZANOWIE 

Projekt -„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 
Chrzanowskiego” w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 2.1.4., 
funkcjonujące usługi  

 usługa integracji systemu eDok z systemem Ewid 2007 
 usługa wdrożenia oprogramowania usługi sieciowej REST, 

przeznaczonej do komunikacji pomiędzy bazą danych systemu 

- - 
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EWID 2007,  a systemem elektronicznego zarządzania  
dokumentami [EZD] 

POWIAT CHRZANOWSKI  
WYDZIAŁ PIOS 

 Powiat za pośrednictwem platformy  e-Sesja.tv 
udostępnia w transmisje sesji Rady Powiatu 
Chrzanowskiego. 

 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.html  

 Wewnętrzny system obiegu dokumentów e-dok  
 System kolejkowy – Wydział Komunikacji i Paszportów  
 E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 

Chrzanowskiego 
 Prowadzenie strony internetowej www.powiat-

chrzanowski.pl oraz profilu Powiatu na FB 
 

- - 

URZĄD MIASTA W 
TRZEBINI 

Gmina korzystając z programu e-Sesja.pl udostępnia w sposób 
cyfrowy relacje z sesji Rady Miasta, głosowanie imienne z sesji i 
z posiedzeń Komisji, interpelacje, wnioski radnych, petycje, 
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 w Chrzanowie 

 

 
Projekt -„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 
Chrzanowskiego” w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 2.1.4., w 
wyniku projektu powstała   

 usługa integracji systemu eDok z systemem Ewid 2007 

- - 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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 usługa wdrożenie oprogramowania usługi sieciowej REST, 
przeznaczonej do komunikacji pomiędzy bazą danych systemu 
EWID 2007,  a systemem elektronicznego zarządzania  
dokumentami [EZD]  

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.html  

 Wewnętrzny system obiegu dokumentów e-dok  
 System kolejkowy – Wydział Komunikacji i Paszportów  
 E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 

Chrzanowskiego 

- - 

GMINA CHRZANÓW 
 

Transmisja on – line obrad Rady Miejskiej w Chrzanowie wraz z 
tłumaczeniem na język migowy oraz nałożeniem napisów. 
Możliwość  dostarczenia dokumentów przez e-puap. 
 
Miejska Biblioteka publiczna w Chrzanowie  
Sieć na kulturę – projekt realizowany od 16.04.2021 do 15.01.2022 
roku miał na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych 
pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury, a także 
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. 
Udział w projekcie dawał możliwość pozyskania sprzętu niezbędnego 
do organizacji zajęć i warsztatów.  
 

 

 MBP w Chrzanowie 
otrzymała sprzęt 
komputerowy wartości 10 
974 zł (6 sztuk laptopów – 
każdy o wartości 1 829 zł) z 
Fundacji Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju 
w ramach programu 
operacyjnego Polska 
Cyfrowa. 

GMINA ALWERNIA  
 

Dostępność składania wniosków przez e-PUAP adres skrzynki na 
platformie E-PUAP: / UMAL/skrytka, /UMAL/skrytkaESP 
Transmisje on-line Sesji Rady Miejskiej https://alwernia.sesja.pl/ 
Prowadzenie strony internetowej: www.alwernia.pl, Prowadzenie FB 
Gminy Alwernia.  

  

 

 

 

https://alwernia.sesja.pl/
http://www.alwernia.pl/
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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 

POWIAT CHRZANOWKI 
WYDZIAŁ WP-K 

Liczba osób biorących udział w szkoleniach  dla  pracowników 
samorządowych podnoszących własne kwalifikacje poprzez różne 
formy edukacyjne w  roku 2021: 123 osoby 

- 
Budżet Powiatu – 86 
816,69 zł 

POWIAT CHRZANOWKI 
 

Udział w projekcie  „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”   

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 
CHRZANOWIE 

 

Od stycznia 2020 roku do końca września 2021 realizował projekt 
„Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Chrzanowie”. 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 2021 roku pracownicy OPS wzięli udział w szkoleniach:  
1. Narzędzia skutecznego motywowania klientów do podejmowania 

aktywności zawodowej – 10 osób 
2. Diagnozowanie przemocy w środowisku – 10 osób 

3. Problem uzależnień w rodzinie- 10 osób 

4. Narzędzia pracy z zaburzonym klientem- 10 osób  

5. Skuteczna komunikacja w zespole – 31 osób 

6. Nienależnie pobrane świadczenia krok po kroku- 10 osób 

7. Nowoczesne narzędzia z wykorzystaniem dialogu motywującego i 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – 10 osób  

8. Praca socjalna w modelu oddzielenia - aspekt praktyczny- 10 osób 

Z uwagi na sytuację 
epidemiczną  terminy 
szkoleń stacjonarnych 
były wielokrotnie 
zmieniane.  
Znaczna część szkoleń 
odbywała się w trybie e-
learningowym. 

Projekt współfinansowany 
ze środków unijnych w 
ramach Działania 2.5 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój  
Wkład własny: 0,00zł 
Wydatki na szkolenia : 
48.650,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansowanie w ramach  
środków z UE 
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9. Realizacja usługi pracy socjalnej – dokumentowanie działań, 

diagnoza, sposób budowania planu współdziałania, 

wykorzystywanie narzędzi w realizacji usług pracy socjalnej – 4 os. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie podnosił 
kwalifikacje i kompetencje pracowniów m.in poprzez finansowanie  
poniższych szkoleń:  
1. „Rachunkowość jednostki pomocy społecznej – aktualne problemy”    

-2 osoby 
2.  “Pomoc społeczna w 2021 roku- nowości ” – 1 osoba 
3. „Zarządzanie, kontrola zarządcza, kadry, zamówienia publiczne 

 w jednostkach pomocy społecznej” – 1 osoba. 
4. „Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce 

GKRPA, ZI oraz Ośrodka Pomocy Społecznej” -  2 osoby 
5. “Kodeks postępowania administracyjnego w postępowanich   

prowadzonych przez OPS”- 21 osoby  
6. "Nowe zadania GKRPA w kontekście COVID oraz Tarczy 

Antykryzysowej  4.0. " – 1 osoba 

Z uwagi na sytuację 
epidemiczną  terminy 
szkoleń stacjonarnych 
były wielokrotnie 
zmieniane.  
Część szkoleń odbywała 
się w trybie e-
learningowym. 

Dofinansowanie z 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego 

1. Przygotowanie zakładów pracy do akcji PIT za 2020 rok. Zasady 
dotyczące wypełniania przez płatników nowych deklaracji 
podatkowych PIT-$R, PIT-8AR i informacji podatkowych PIT – 11. 
Obowiązki płatników w 2021r. 

2. Koordynator dostępności: obowiązki i zadania.  
3. Dodatki mieszkaniowe 2021- COVID-19 i inne NOWELIZACJE. 
4. Świadczenie wychowawcze 500 PLUS -nowy okres zasiłkowy 

2021/2022-Nowości.  
5. V Forum rachunkowości budżetowej. Temat przewodni: Bieżące 

problemy z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarowania 
majątkiem jsfp oraz zmiany w sprawozdawczości. 

6. Pomoc materialna dla uczniów- decyzje zmieniające na 2021 rok - 
zmiany w obliczaniu dochodu. 

7. Uniwersalizm i indywidualizm - jak wiedzę o zarządzaniu dopasować 
do indywidualnych cech i możliwości zespołu (metody, techniki i 
narzędzia). 

- 
Środki własne oraz 
szkolenia nieodpłatne 
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8. Zasady zagospodarowania zbędnych środków trwałych i innych 
zbędnych składników majątkowych (przekazanie, sprzedaż, 
likwidacja zużytych i uszkodzonych składników, jako odpadów 
elektronicznych i elektrycznych, stanowiących wyposażenie 
jednostek sektora finansów publicznych (samorządowych i 
rządowych) - w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 

9. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025. 
10. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń. 
11. Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego -

NOWOŚCI. 
12. Zmiany w Karcie Dużej Rodziny. 
13. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami 

na rzecz rodziny (ŚR, FA, 500 PLUS). 
14. Nowe zasady liczenia dochodu w dodatkach mieszkaniowych. 
15. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej.  
16. Nowe rozwiązania w egzekucji administracyjnej z perspektyw 

wierzyciela z uwzględnieniem zmian dotyczących e-TW oraz zasad 
doręczeń elektronicznych. 

17. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej- Cyber uzależnienia – warsztaty pracy w obszarze 
współczesnej rzeczywistości funkcjonowania dzieci i młodzieży. 

18. Ustalenie odpłatności za dom pomocy społecznej po nowelizacji. 
Ustalenie stanu faktycznego, obliczanie opłaty oraz dochodu osób 
zobowiązanych, zwolnienia z ponoszenia odpłatności. 

19. Wydatkowanie środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z najnowszymi 
rekomendacjami PARPA 2021. Przegląd najważniejszych zadań 
KRPA. 

20. Jak przygotować się do kontroli kompleksowej organizacji i 
funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. 

21. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń w 2022r. Przewidziane w 
Polskim Ładzie pracowników i zleceniobiorców. 
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22. Komunikacja jako podstawa efektywnej współpracy. 
Bezpieczeństwo informacji. 

23. Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce 
GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

24. Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy domowej. 

25. Opłata z tzw. "małpek" jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz przykłady 
wydatków nie mających związku z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem negatywnym 
skutkom spożywania alkoholu. 

26. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w 2021r. w pytaniach i 
odpowiedziach. 

27. Rachunkowość jednostki pomocy społecznej - aktualne problemy” 
28. Regulacje prawne – przegląd aktualnych przepisów w systemie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
29. Komunikacja dorastania – metody i narzędzia skutecznej pracy z 

dzieckiem. 
30. Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku 

przemocy w rodzinie. 
31. Konsultacje szkoleniowe - realizacja usługi pracy socjalnej - 

dokumentowanie działań, diagnoza, sposób budowania planu 
współdziałania i wykorzystywania narzędzi w realizacji usług pracy 
socjalnej 

32. Przekazanie 500 plus do ZUS - wszystko co musimy wiedzieć. 
33. Rewolucyjne zmiany związane z nowelizacją ustawy wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
34. Szkolenie Polski Ład dla pracowników- nagranie informacyjne 

Gmina Trzebinia 
Urząd Miasta w Trzebini 

W roku 2021 realizowano indywidualne potrzeby szkoleniowe 
pracowników w formie on-line. Dzięki takiej formie szkoleń niemal 
każdy pracownik mógł zwiększyć swoje kompetencje i skorzystać z 
oferty, jednocześnie minimalizując zbędne koszty. Pracownicy nadal 
brali udział w spotkaniach Forów tematycznych przy Małopolskim 

W Urzędzie stworzono 
odpowiednie warunki 
do szkolenia zdalnego, 
nie napotkano 
trudności. 

Budżet Gminy 
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Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Od 2021 r. 
pracownicy w ramach posiadanych środków mogą podnosić swoje 
kwalifikacje na studiach wyższych i podyplomowych. 

GMINA CHRZANÓW 
 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego 
w Chrzanowie poprzez udział w szkoleniach, kursach, forach, 
konferencjach, studiach podyplomowych. 
W formie stacjonarnej oraz on-line. 

- Budżet Gminy Chrzanów. 

GMINA ALWERNIA 
 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego 
w Alwerni poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, forach 
tematycznych 

- 
Budżet Jednostki – 
58 118,93 zł 

 

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 

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Adama 
Asnyka w Trzebini 

Stałą ofertą Biblioteki są kursy komputerowe prowadzone 
zwłaszcza pod kątem seniorów. Ich prowadzenie ma pomóc w 
zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu wśród osób 50+. W roku 
2021, naznaczonym pandemią, ilość przeprowadzonych kursów 
zmalała w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2021 
bibliotekarze bardzo często udzielali porad w kwestii 
funkcjonowania, np. bibliotecznych mediów społecznościowych, 
korzystania z zasobów platform LEGIMI, IBUK Libra, Lerni, itp. 
Często również Użytkownicy pytali o zasady korzystania z 
czytników wypożyczanych przez naszą Bibliotekę. 

Ograniczenia w 
możliwości tradycyjnego 
funkcjonowania 
związane z pandemią 
COVID-19 

- 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - PODSUMOWANIE REALIZACJI OBSZARÓW I KIERUNKÓW 

INTERWENCJI W 2021 ROKU  

 

 

Obszar strategiczny: GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 

I. CEL STRATEGICZNY:   

INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU 

Cele operacyjne 
lp 

 

Kierunki interwencji  

(kluczowe działania) 

Realizacja 

kierunku 

TAK/NIE 

Sposób realizacji 

 
Wnioski/podsumowanie 

I.1 

Rozwój potencjału 

inwestycyjnego 

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 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

 Gmina Trzebinia prowadzi prace nad 

poszerzeniem SAG przy węźle autostradyA4. 

Gmina Chrzanów  nabywanie nowych 

nieruchomości o łącznej pow. 1,5509 ha 

I.1.2 

Planowanie przestrzenne 

uwzględniające tworzenie stref 

aktywności gospodarczej na 

obszarze powiatu 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

W miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnia się tereny aktywności 

gospodarczej (informacje przekazane przez 

Gminę Chrzanów i Gminę Trzebinia) 

I.1.3 

Kompleksowe uzbrajanie 

potencjalnych terenów 

inwestycyjnych 

NIE BRAK REALIZACJI 
Realizatorzy nie wykazali tego typu przedsięwzięć 

w 2021 roku 
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I.1.4 

Stworzenie systemu informacji i 

wizualizacji przestrzennej  

w zakresie promocji oferty 

terenów inwestycyjnych – 

projekt  

w ramach całego obszaru 

funkcjonalnego powiatu 

chrzanowskiego 

NIE BRAK REALIZACJI 

Brak systemu informacji i wizualizacji dla całego 

obszaru funkcjonalnego.  

JST z terenu Powiatu Chrzanowskiego prezentują 

oferty inwestycyjne we własnym zakresie, na 

stronie internetowej powiatu chrzanowskiego 

utworzona zakładka z ofertami inwestycyjnymi 

wszystkich jst z terenu powiatu., która jest na 

bieżąco aktualizowana.  

I.1.5 

Rozwój promocji gospodarczej i 

doskonalenie standardów obsługi 

inwestorów, w tym certyfikaty 

dobrego klimatu dla rozwoju 

przedsiębiorczości 

TAK W TRAKCIE REALIZACJI 

Powiat Chrzanowski oraz Gminy prowadzą 

działania związane z rozwojem promocji 

gospodarczej i doskonaleniem standardów 

obsługi inwestora.  

Zadania na bieżąco realizowane są poprzez 

komórki urzędów odpowiedzialne za promocję 

inwestycyjną, gospodarowanie 

nieruchomościami.   

JST z terenu powiatu chrzanowskiego przystąpiły 

do  projektu „Standardy obsługi inwestora w 

Małopolsce”, dzięki któremu zidentyfikowane 

zostaną problemy oraz wykreowane rozwiązania 

w zakresie udoskonalenia obsługi inwestorów. 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

realizuje projekt, którego celem jest wsparcie 

małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach 

międzynarodowych.  W 2021 roku 

przedstawiciele firm i JST uczestniczyli w targach 

EXPO real 2021 w Monachium. Celem była 

promocja terenów inwestycyjnych Małopolski 

oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi 

przyszłymi inwestorami.  

 

I.1.6 
Wsparcie organizacji 

skoncentrowanych obszarów 

współpracy branżowej, w tym 

 W TRAKCIE REALIZACJI 
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

realizuje projekt, którego celem jest wsparcie 

małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach 
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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 

międzynarodowych.  W 2021 roku 

przedstawiciele firm i JST uczestniczyli w targach 

EXPO real 2021 w Monachium. Celem była 

promocja terenów inwestycyjnych Małopolski 

oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi 

przyszłymi inwestorami.  

 

I.1.7 

Rewitalizacja terenów 

zdegradowanych na obszarze 

powiatu (obszary 

poprzemysłowe, powydobywcze, 

mieszkaniowe, centra miast i 

miejscowości, tereny wiejskie i 

inne) 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie 

Chrzanów działało Miejsce Aktywności 

Mieszkańców , skupiające lokalną społeczność.  

 

I.2 

Wspieranie aktywności 

gospodarczej 

mieszkańców 

I.2.1 

Realizacja programów w zakresie 

udzielania informacji, szkoleń 

oraz doradztwa dla mikro i 

małych przedsiębiorców oraz 

osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

PUP w Chrzanowie realizował zadania ustawowe, 

które kierował do przedsiębiorców, bezrobotnych 

i osób poszukujących pracy – w tym udzielanie 

jednorazowych dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej ( w ramach działania powstało 129 

nowych firm). Bieżąca informacja o możliwościach 

wsparcia, udział w ”Tygodniu Przedsiębiorczości”, 

a także udział w szkoleniach oraz finansowanie 

studiów podyplomowych.  

ARMZ S.A. funkcjonowanie Punktu Coworkingu 

Społecznego (doradztwo i działania informacyjne) 

oraz organizacja szkoleń.  

I.2.2 

Współpraca z instytucjami 

oferującymi instrumenty 

finansowe dla rozwoju 

działalności gospodarczej 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

PUP w Chrzanowie bieżące informowanie 

klientów o możliwościach  aktywizacji poprzez 

udział w projektach realizowanych przez PUP oraz 

podmioty zewnętrzne.  
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ARMZ S.A. udzielanie preferencyjnych pozyczek 

dla mŚP, realizacja projektów skierowanych do 

przedsiębiorców ( na zapewnienie finansowania 

płynnościowego w związku z COVID-19), realizacja 

projektów mających na celu rozwój 

przedsiębiorczości , w tym udzielanie dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej., a także 

udzielanie dotacji na założenie przedsiębiorstw 

społecznych oraz realizację inicjatyw związanych z 

ekonomia społeczną.  

I.2.3 

Wspieranie edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości począwszy od 

wczesnych etapów kształcenia – 

projekt w ramach całego obszaru 

funkcjonalnego powiatu 

chrzanowskiego 

TAK REALIZACJ A CIĄGŁA 

Brak projektu dla całego obszaru funkcjonalnego. 

Placówki edukacyjne indywidualnie podejmują 

współpracę z przedsiębiorcami (praktyki/staże, 

umowy patronackie), współpracę z PUP, ZUS. 

Prowadzone są zajęcia z zakresu 

przedsiębiorczości, realizowane jest doradztwo 

zawodowe, współpraca z pedagogiem, itp.   

I.2.4 

Organizacja inkubatora 

przedsiębiorczości – projekt w 

ramach całego obszaru 

funkcjonalnego powiatu 

chrzanowskiego 

NIE BRAK REALIZACJI 

Brak realizacji takiego rozwiązania dla całego 

obszaru funkcjonalnego. 

 

I.3 

Aktywna polityka 

subregionalnego rynku 

pracy 

I.3.1 

Promocja zatrudnienia, w tym 

bieżący monitoring rynku pracy  

w celu skutecznego 

równoważenia popytu i podaży 

miejsc pracy 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Chrzanowie.  

 

I.3.2 

Systematyczne badanie i 

prognozowanie potrzeb 

kadrowych (zatrudnieniowych) 

pracodawców z terenu powiatu 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Chrzanowie. 

 

I.3.3 Powołanie stałej płaszczyzny 

decyzyjnej w ramach współpracy 
TAK W TRAKCIE REALIZACJI Realizacja 2 projektów przez ZST Fablok oraz ZS w 

Libiążu – z zakresu funkcjonowania Centrum 
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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 

Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie - „ 

Rozwój edukacji zawodowej w powiecie 

chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i 

rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 

głównym elektryczno- elektronicznymi 

pomocniczym mechaniczno-górniczym” oraz 

„Poprawa edukacji zawodowej w PCE w 

Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i 

oferty kształcenia zawodowego.” 

Szkoły ponadpodstawowe prowadzą współpracę z 

firmami, instytucjami publicznymi oraz 

instytucjami otoczenia okołobiznesowego.  

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 

TAK 

W TRAKCIE REALIZACJI 

 

 

 

REALIZACJA CIĄGŁA 

Realizacja 2 projektów dofinansowywanych ze 

środków UE –„ Rozwój edukacji zawodowej w 

powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i 

rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 

głównym elektryczno- elektronicznymi 

pomocniczym mechaniczno-górniczym” oraz 

„Poprawa edukacji zawodowej w PCE w 

Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i 

oferty kształcenia zawodowego.”  

Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w 

szkołach ponadpodstawowych powiatu 

chrzanowskiego. Realizacja staży, prakty 

zawodowych. 

I.3.5 

Promocja podejmowania nauki 

na kierunkach zawodowych,  

w tym technicznych 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Wydawanie informatora oświatowego powiatu 

chrzanowskiego, promocja oferty szkół 

zawodowych, spotkania w szkołach 

podstawowych, udział w targach edukacyjnych.. 

Realizacja kampanii promocyjnej szkół 

ponadpodstawowych powiatu chrzanowskiego.  

Promowanie kierunków zawodowych na stronach 

internetowych szkół, portalach 

społecznościowych, dystrybucja plakatów i ulotek.    
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I.3.6 

Wspieranie kształcenia 

ustawicznego oraz zdobywania 

nowych kwalifikacji przez 

mieszkańców Powiatu 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym, rozwój i 

promowanie oferty kształcenia ustawicznego 

prowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Promocja oferty w informatorze oświatowym 

powiatu chrzanowskiego. Realizacja kampanii 

promocyjnej szkół ponadpodstawowych powiatu 

chrzanowskiego Bieżący monitoring rynku pracy, 

celem dopasowania do istniejących warunków 

ofertę kształcenia dla dorosłych.   

I.3.7 

Doskonalenie bazy szkół i 

placówek oświatowych na 

terenie powiatu, w tym 

zawodowych i kształcenia 

ustawicznego 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Realizacja projektów dofinansowywanych ze 

środków UE, w ramach których ujęte były zadania 

związane z doposażeniem szkół. Bieżące 

doposażanie placówek edukacyjnych w pomoce 

dydaktyczne i wyposażenie. Udział w projektach 

dofinansowywanych ze środków zewnętrznych 

jak np. Aktywna tablica, Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa (laptopy), Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa. Przeprowadzanie 

remontów i inwestycji w placówkach 

edukacyjnych.   

 

I.3.8 

Doskonalenie kadry 

pedagogicznej szkół i placówek 

oświatowych na terenie powiatu, 

w tym zawodowych  

i kształcenia ustawicznego 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Bieżące podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przez 

kadrę pedagogiczną, zarówno w ramach środków 

własnych placówek, jak i projektów 

dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. 

Szkolenia, studia podyplomowe, kursy i 

seminaria. 

I.4 

Doskonalenie 

dostępności 

komunikacyjnej powiatu 

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 

TAK ZREALIZOWANE 

Zadanie realizowane przez PZD w Chrzanowie w 

okresie 2020/2021. Dofinansowane ze środków 

FDS – UL. Powstańców Styczniowych   
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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 

TAK ZREALIZOWANE 

Zadania realizowane przez PZD w Chrzanowie  , 

ul. Piastowska w Babicach Dofinansowane ze 

środków FDS. 

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 

NIE BRAK REALIZACJI  

Zadanie zgłoszone w 2020r. do Strategii Woj. 

Małopolskiego – planowane pozyskanie środków 

zewnętrznych   

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 

NIE BRAK REALIZACJI 
Zadanie częściowo realizowane przez PZD w 

ubiegłych latach.    

I.4.5 

Przebudowa części dróg 

powiatowych DP 1026K, DP 

1033K  

i DP 1036K na obszarze gmin 

Chrzanów i Alwernia w Powiecie 

Chrzanowskim 

TAK ZREALIZOWANE 

Zadanie realizowane przez PZD w Chrzanowie w 

okresie 2020/2021. Ul. Krakowska w Alwerni. 

Dofinansowane ze środków FDS.    

I.4.6 Budowa połączenia DK 94 

(Bolesław/Olkusz) przez węzeł 
NIE BRAK REALIZACJI  

Zadanie realizowane przez WZD w Krakowie w 

2019r,  wykonane studium techniczno – 

ekonomiczne, ujęcie zadania w planie 
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autostradowy Byczyna z 

Beskidzką Drogą Integracyjną 

zagospodarowania przestrzennego, mna ty,m na 

chwilę obecną zadanie zakończono. .   

I.4.7 

Budowa połączenia drogowego 

pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – 

Spytkowice – Alwernia – Węzeł 

Rudno (A-4) – Wola Filipowska 

NIE BRAK REALIZACJI 
Rdoś W Krakowie wydał decyzję odmowną na 

realizację niniejszego zadania. .   

I.4.8 
Przebudowa i rozbudowa ciągu 

DP 1016K - kontynuacja 
NIE BRAK REALIZACJI 

Zadanie realizowane przez PZD w Chrzanowie w 

ubiegłych latach.  

I.4.9 
Rewitalizacja i rozwój sieci dróg 

lokalnych na terenie powiatu 
TAK REALIZACJA CIĄGŁA Zadania realizowane przez PZD w Chrzanowie, a 

także poszczególne gminy. 

I.4.10 

Wspieranie rozwoju systemu 

kolei aglomeracyjnej pomiędzy 

metropoliami krakowską i śląską 

oraz rozwój systemów transportu 

zintegrowanego 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – 

Oświęcim – Czechowice Dziedzice . Modernizacja 

linii kolejowej E-40 Zabrze-Katowice-Kraków 

I.4.11 

Współpraca z przewoźnikami w 

zakresie dostosowania rozkładu 

jazdy zbiorowej komunikacji 

samochodowej i kolejowej  

do potrzeb mieszkańców i gości 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Bieżąca współpraca Wydziału Komunikacji i 

Paszportów z przewoźnikami. Aktualizacja 

rozkładów jazdy autobusów przez ZKKM. 

I.4.12 

Wspieranie rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych,  

m.in. poprzez współpracę z 

operatorami 

telekomunikacyjnymi oraz rozwój 

kanałów technologicznych 

NIE BRAK REALIZACJI W 2021 roku, realizatorzy nie wykazali działań w 

tym zakresie.  

I.4.13 

Wykorzystanie gospodarcze 

Kanału Wiślanego Oświęcim-

Kraków 

NIE REALIZACJA CIĄGŁA Realizacja zadań przez RZGW w Krakowie. 
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Obszar strategiczny:  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW 
II. CEL STRATEGICZNY:  

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM 

Cele operacyjne 
lp 

 

Kierunki interwencji  

(kluczowe działania) 

Realizacja 

kierunku 

TAK/NIE 

Sposób realizacji 

 
Wnioski/podsumowanie 

II.1 

Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców i 

zwiększenie efektywności 

leczenia 

II.1.1 

Realizacja programów ochrony 

zdrowia oraz programów 

profilaktycznych. 
TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Coroczna realizacja programów profilaktycznych 
(3 programy) przez Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie, zadania realizowane przez gminy, 
OPS.  

II.1.2 

Promocja i upowszechnianie 

zdrowego stylu życia przy 

jednoczesnym rozwoju 

potrzebnej do tego 

infrastruktury rekreacyjno-

sportowej. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Organizacja wydarzeń o charakterze sportowym, 
wykładów, warsztatów. Inwestycje jst w bazę 
sportowo – rekreacyjną. 

  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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Nakłady na zadania dotyczące modernizacji i 
rozwoju bazy lokalowej i sprzętowej, diagnostykę 
i wdrażanie nowoczesnych technologii oraz 
rozwój systemów informatycznych realizowane 
przez Szpital. 

 

II.1.4 

Wsparcie psychologiczne dla 

rodzin i osób dotkniętych 

problemem choroby własnej 

lub bliskich. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez 
Szpital Powiatowy w Chrzanowie, jak również 
OPS w Chrzanowie.  
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II.1.5 

Organizacja i program 

Ośrodków Wczesnej Interwencji  

na terenie Powiatu. 
TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez 
Szpital Powiatowy w Chrzanowie(SOR, 
Pogotowie, PAKS).  

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Inicjatywa Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w 
sprawie  zakontraktowania w NFZ oddziału 
medycyny paliatywnej. 

Działalność OPS w Chrzanowie.. 

II.1.7 

Doskonalenie kadr ochrony 

zdrowia oraz wspieranie 

kształcenia nowych. 

Promowanie specjalizacji 

deficytowych  

i odpowiadających potrzebom 

mieszkańców Powiatu. 

TAK 
REALIZACJA CIĄGŁA 

Ciągłe ponoszenie kwalifikacji przez pracowników 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, 
pozyskiwanie rezydentów i praktykantów . Szkoły 
ponadpodstawowe tworzą klasy patronackie, 
współpracują z uczelniami, Szpitalem 
powiatowym w Chrzanowie.  

II.2 

Integrująca polityka 

społeczna, 

uwzględniająca potrzeby 

i zmiany struktury 

społecznej 

II.2.1 

Organizowanie i wspieranie 

funkcjonowania różnorodnych 

form pomocy społecznej. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

PCPR w Chrzanowie realizacja  Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych , pomoc 
pieniężna, pomoc w integracji ze środowiskiem, 
prowadzenie mieszkań chronionych.    Bieżąca 
działalność POWDiR w Chrzanowie,  PDPS w 
Płazie oraz POIK w Chrzanowie. W Gminach 
bieżąca działalność OPS, CUS oraz realizacja 
projektów  z zakresu pomocy społecznej.  

II.2.2 

Polityka prorodzinna, 

ukierunkowana na wspieranie 

i aktywizowanie rodzin oraz 

promowanie wartości i postaw 

rodzinnych, prowadzących do 

zachowania ciągłości pokoleń. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

PCPR  działalność w zakresie rodzicielstwa 
zastępczego, szkolenia, organizowanie grup 
wsparcia.  Realizacja projektów 
dofinansowywanych ze środków UE. Działalność 
OPS-ów, CUS, realizacja programów 
prorodzinnych, warsztaty integracyjne i 
edukacyjne, animacje środowiskowe i 
wolontariat.  
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II.2.3 

Przeciwdziałanie i zwalczanie 

dysfunkcji w rodzinie, w tym 

m.in. poprzez rozwój usług 

interwencji kryzysowej, 

poradnictwa, mediacji i terapii. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Bieżąca Działalność POIK w Chrzanowie . 
Realizacja zadań ustawowych przez gminy, w tym 
działalność komisji rozwiazywania problemów 
alkoholowych, zespołu profilaktyki i terapii 
rodzin, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, 
działalność informacyjna. . 

II.2.4 

Doskonalenie współdziałania 

służb odpowiedzialnych  

za przeciwdziałanie i zwalczanie 

dysfunkcji w rodzinie, 

w tym przemocy. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Współpraca PCPR z Sądem Rejonowym w 
Chrzanowie, Zespołem Kuratorskiej Służby 
Sądowej., OPS, Policją, szkołami , POIK, zakładem 
Karnym w Trzebini. Bieżąca działalność POIK w 
zakresie współpracy z OPS oraz Sądem 
Rodzinnym.  Działalność  OPS oraz zespołów 
interdyscyplinarnych w gminach..  

 II.2.5 

Program rozwoju pieczy 

zastępczej – rodzinnej  

i instytucjonalnej (m.in. 

rodzinne domy dziecka, rodziny 

zastępcze, specjalistyczne 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze). 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Realizacja Programu Pieczy zastępczej przez PCPR 
w Chrzanowie. Bieżąca działalność POWDiR w 
Chrzanowie. Działalność interwencyjna KPP w 
Chrzanowie. Wsparcie finansowe Powiatu 
Chrzanowskiego dla Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP (Dom Dziecka w Chrzanowie).  

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Opieka medyczna świadczona w Szpitalu 
Powiatowym w Chrzanowie. 

Funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku, 
klubów seniora, organizacja wydarzeń 
kulturalnych skierowanych do seniorów., OPS 
Chrzanów realizacja programu Wspieraj Seniora – 
usługi opiekuńcze, pomoc w czasie covid-19.. 
Projekty na rzecz seniorów realizowane przez 
CUS. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi 
seniorów. Bieżąca działalność stowarzyszeń 
zrzeszających seniorów.   

II.2.7 
Działania z zakresu animacji i 

integracji międzypokoleniowej. 
TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Powiat Chrzanowski – udzielenie małego grantu 
na zadanie z zakresu integracji 
międzypokoleniowej realizowane przez 
Stowarzyszenie SENIOR w Chrzanowie. 
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Działalność szkół powiatu chrzanowskiego w 
zakresie organizacji przedsięwzięć, aktywności 
międzyinstytucjonalnej, organizacja imprez, 
wydarzeń, warsztatów, akcji tematycznych. . 
Bieżąca działalność stowarzyszeń zrzeszających 
seniorów. .  

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Realizacja programów i projektów przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, OPS 
ARMZ S.A.    

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Realizacja szkoleń i kursów, konferencji, 
warsztatów,  pozyskiwanie grantów  na rzecz 
pracowników opieki społecznej. .  

II.2.10 

Dostosowanie oferty i godzin 

pracy (popołudniowe, 

weekendowe) instytucji 

publicznych w kontekście 

aktywności edukacyjnej i 

ekonomicznej 

mieszkańców/rodziców. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Popołudniowe godziny pracy jednostek 
organizacyjnych, a także Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie w poniedziałki. Funkcjonowanie 
jednostek organizacyjnych, w tym obiektów 
sportowych, kultury w godzinach 
popołudniowych.   
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II.2.11 

Podnoszenie świadomości 

społecznej odnośnie osób  

z niepełnosprawnością, 

integracja oraz wyrównywanie 

szans osób niepełnosprawnych. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Powiat Chrzanowski - realizacja projektów 
dofinansowywanych z PFRON. Prowadzenie 
strony internetowej dostosowanej do WCAG 
2.1./ustawy o dostępności. .Współorganizacja z 
PDPS imprezy „Domek Artystów Wszelakich”. 
PDPS – realizacja warsztatów dla osób 
niepełnosprawnych. PCPR realizacja 
Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych.  Działalność gmin, OPS, CUS  
na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
realizacja programów wspierających osoby 
niepełnosprawne.  

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). 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadania realizowane przez gminy.  

-  utrzymanie zasobu  mieszkań chronionych, 
socjalnych. .  

 

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Organizacja spotkań, prelekcji, programów,  akcji 

informacyjnych, kampanii społecznych, spotkań z 

Policją. Realizacja programu BEZPIECZNY 

POWIAT.  Nieodpłatna pomoc prawna i 

poradnictwo obywatelskie.   

II.3 

Wsparcie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym 

na terenie Powiatu  

II.3.1 

Współpraca samorządów, 

jednostek, instytucji i 

podmiotów w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa na 

terenie Powiatu. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Działalność PCZK w Chrzanowie, 

współfinansowanie działalności centrum przez 

gminy.  Wsparcie finansowe i/lub rzeczowe 

udzielane przez jst na rzecz KP PSP, Policji.   
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II.3.2 

Wdrażanie nowoczesnych 

rozwiązań i technologii, 

wykorzystanie systemów 

elektronicznych w ramach 

systemu bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Powiatu. 

TAK ZREALIZOWANE 

KPP w Chrzanowie udoskonalenie wewnętrznych 

systemów elektronicznych. System 

jednoczesnego powiadamiania OSP w gminie 

Trzebinia.   

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Powiat Chrzanowski: kamery i foto pułapki. 

Monitoring składowiska odpadów w Trzebini. 

Monitoring miast w Chrzanowie, Trzebini, 

Libiążu.  

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). 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Realizacja Programu BEZPIECZNY POWIAT. 

Programy realizowane przez Gminy. 

Działalność edukacyjna prowadzona w 

placówkach edukacyjnych przez KPP w 

Chrzanowie. Budowa/przebudowa przejść dla 

pieszych.  

II.3.5 

Wspieranie służb w zakresie 

modernizacji siedzib, 

doposażenia oraz doskonalenia 

kadr, a także wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań i 

technologii. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Wsparcie i doposażanie OSP na terenie powiatu 
chrzanowskiego. Zakup radiowozu dla KPP w 
Chrzanowie.  

II.3.6 Kształtowanie i promocja 

postaw właściwych w 
TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zamieszczanie poradników, sposobów 
postępowania, reagowania w sytuacjach 
kryzysowych na stronie PCZK. Akcje edukacyjne i 
działania prowadzone przez KP PSP i Policję. 
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odniesieniu do sytuacji 

zagrożeń i kryzysowych. 

Programy, prelekcje , szkolenia,konferencje 
prezentacje w szkołach. Programy profilaktyczne 
w gminach   

 

II.3.7 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk 

żywiołowych (powodzie, susze, 

osuwiska, itp.) – właściwe 

zagospodarowanie przestrzeni, 

systemy monitoringu i 

wczesnego ostrzegania. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Systemy monitoringu. 

Systemy powiadamiania mieszkańców SMS. 
Wsparcie w zakresie zwalczania covid-19. 
Konserwacja systemu alarmowego 
powiadamiania mieszkańców.  

 

II.3.8 

Rozwój działalności oraz 

upowszechnianie w 

świadomości społecznej 

funkcjonowania Powiatowego 

Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Chrzanowie. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Funkcjonowanie strony internetowej PCZK, 

informacje na profilu Powiatu Chrzanowskiego na 

Facebook  
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Obszar strategiczny: OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO 
III. 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 

Cele operacyjne 
lp 

 

Kierunki interwencji  

(kluczowe działania) 

Realizacja 

kierunku 

TAK/NIE 

Sposób realizacji 

 
Wnioski/podsumowanie 

III.1  

Racjonalne użytkowanie 

zasobów i ochrona środowiska 

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.  

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Finansowanie konkursów ekologicznych, 

wydarzeń, imprez, szkoleń oraz różnego rodzaju 

inicjatyw i akcji społecznych związanych z ochroną 

środowiska, Realizatorami zadań są powiat, 

gminy, powiatowe i gminne  jednostki 

organizacyjne. 

III.1.2 

Rozbudowa sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów 

wiejskich. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadanie jest realizowane przez gminy w trybie 

ciągłym. Rozbudowy  wod-kan realizowane są 

przez inwestorów zewnętrznych, a następnie 

przekazywane odpłatnie w majątek Wodociągów 

Chrzanowskich.   

III.1.3 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

energetycznej i gazociągowej. 
TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadanie jest realizowane przez w trybie ciągłym 

przez Tauron Dystrybucja S.A. oraz PSG sp. zoo. .  

III.1.4 

Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych poprzez 

nadanie im nowych funkcji 

gospodarczych, rekreacyjnych lub 

przyrodniczych, w tym likwidacja 

pozostałości poprodukcyjnych 

i dzikich składowisk. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Gmina Trzebinia – miejscowy plan 

zagospodarowania dla terenu inwestycyjnego na 

Osiedlu Salwator – prowadzone były działania 

planistyczne na wniosek konkretnego inwestora. 

Gmina Chrzanów – pracowanie koncepcji 

zagospodarowania terenów poprzemysłowych w 

Chrzanowie – kamieniołom Skała; Opracowanie 
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koncepcji odbudowy- remontu urządzenia 

melioracji wodnych w postaci stawu ziemnego 

przy ul. Leśnej w ramach rewitalizacji 

„Chrzanowskiej Doliny Trzech Stawów’. .  

III .1.5 

Działania związane z promocją i 

wsparciem wykorzystywania  

na terenie powiatu 

chrzanowskiego odnawialnych 

źródeł energii. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Powiat Chrzanowski – oddanie do użytku 2 

instalacji fotowoltaicznych ba budynkach urzędu 

przy ul. Partyzantów 2 oraz ul. Grzybowskiego 7a 

w Chrzanowie. 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

instalacje fotowoltaiki w 4 budynkach: POWDiR, 

ZST Fablok, PODGiK, ZS Libiąż. .  

Gminy – uczestnictwo w projekcie partnerskim, 

dofinansowywanym ze środków UE dot. montażu 

instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

III.1.6 

Zwalczanie niskiej emisji w tym: 

termomodernizacja budynków, 

wymiana pieców oraz realizacja 

dedykowanych kampanii 

informacyjnych. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadania inwestycyjne związane z 

termomodernizacją oraz wymianą źródeł ciepła, a 

także wymiana oświetlenia na energooszczędne 

W ramach kampanii informacyjnych – 

uruchomienie w Chrzanowie punktu  obsługi 

programu „Czyste Powietrze”. . realizacja 

projektów dot. wymiany źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach domowych.     

III.1.7 

Działania związane z utylizacją 

odpadów niebezpiecznych  

na terenie powiatu 

chrzanowskiego, w tym usuwanie 

azbestu. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Powiat za- zakup sorbentu dla potrzeb KP PSP 

celem ograniczenia skażenia gleby i wód 

gruntowych . 

Gminy – działania związane z usuwaniem azbestu.  
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III.2  

Budowa i promocja 

zintegrowanej oferty czasu 

wolnego na terenie powiatu 

chrzanowskiego 

III.2.1 

Współpraca w zakresie 

wypracowania wspólnego 

kalendarza wydarzeń 

kulturalnych i sportowych na 

terenie powiatu chrzanowskiego 

oraz systemu ich promocji. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Prowadzenie przez jst i jednostki organizacyjne  

kalendarzy  imprez w formach elektronicznej i/lub 

papierowej.. 

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). 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zarejestrowanie w 2021 r. 4 produktów lokalnych  

na liście produktów tradycyjnych.  Udział w 

wydarzeniu „Stół dziedzictwa kulturalnego i 

kulinarnego Małopolski”.. Udostępnianie "Ciuchci 

z Chrzanolandii” na wydarzenia plenerowe. . 

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Współpraca w ramach organizacji happeningu 

Artystycznego z programu „Derby Artystyczne 

Śląsk i Małopolska”.  

Udział w Małopolskich Dni Dziedzictwa 

Kulturowego (Chrzanów).  . 

Projekt EtnoSedno = tradycja i współczesność 

kultury ludowej Małopolski i górnego Śląska.  

V Regionalne Forum Między Małopolską a 

Górnym Śląskiem.    

III.2.4 

Działania na rzecz ujednolicenia 

systemu informacji turystycznej 

oraz utworzenia zintegrowanego 

systemu identyfikacji wizualnej 

na terenie powiatu 

chrzanowskiego. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Działalność Punktów informacji Turystycznej, w 

Wygiełzowie, Chrzanowie, Płazie 
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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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

kulturalnych i sportowych przez jst, domy kultury, 

stowarzyszenia.  

III.2.6 

Działania na rzecz wspierania 

inicjatyw mieszkańców oraz 

rozwijania oferty wydarzeń 

kulturalnych i sportowych o 

małym zasięgu, skierowanych do 

lokalnej społeczności.  

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Realizacja imprez, wydarzeń, pikników, innych 

przedsięwzięć kulturalnych i sportowych przez jst, 

domy kultury, stowarzyszenia. 

III.3  

Rozwój infrastruktury 

przemysłu czasu wolnego  

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Powiat: zakup i montaż stacji samoobsługowej 

naprawy rowerów, wykonanie szlaku rowerowego 

Chrzanów-Libiąż, wykonanie ciągu pieszo – 

rowerowego wzdłuż ul. Powstańców 

Styczniowych, zlecono wykonanie dokumentacji 

projektowych dot. nowych ciągów pieszo – 

rowerowych  

Gminy: Rewaloryzacja parku w Kościelcu, naprawy 

infrastruktury na szlakach (wymiana słupków i 

drogowskazów  w Trzebini, Lawendowe pola w 

gminie Babice.   

III.3.2 

Rozwój i modernizacja szlaków 

kulturowych i ścieżek 

dydaktycznych, w oparciu o 

bogactwo przyrodnicze i 

kulturowe powiatu 

chrzanowskiego. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Oznakowano 2 miejsca na Szlaku Miejsc Papieskich 

na Ziemi Chrzanowskiej, nastąpiła rewaloryzacja 

Parku w Kościelcu. Promocja pól lawendowych na 

terenie gminy Babcie.  
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III.3.3 

Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury rekreacyjno-

sportowej. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zrealizowano  I etap inwestycji przy ul. 

Wyszyńskiego w Chrzanowie tj. Zadaszenie 

sezonowego lodowiska i kortu tenisowego. 

Uruchomiono Trzebińskie Centrum Rozrywki  

Powiat Chrzanowski zrealizował też zadanie 

polegające na zakupie 5 stacji samoobsługowej 

naprawy rowerów, które zostały zamontowane w 

Chrzanowie, Wygiełzowie, Alwerni, Babicach i 

Libiążu. W gminach powstały tężnie solankowe, 

budowano i modernizowano obiekty sportowe i 

place zabaw.  .  

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. 

TAK ZREALIZOWANE 

Ścieżka ekologiczna przy wodach 

administrowanych przez koło Wędkarskie KARAŚ 

w Rozkochowie. Wykonanie oświetlenia na 

terenie Balatonu oraz przebudowano plac zabaw.    

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. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Działania na rzecz seniorów prowadzone przez jst. 

Imprezy, wydarzenia, warsztaty, kluby seniora, 

preferencyjne ceny biletów, projekty na rzecz 

seniorów, współpraca z NGO’s zrzeszającymi 

seniorów.  

III.3.6 

Rozwój oferty czasu wolnego dla 

młodzieży z wykorzystaniem 

istniejącej bazy sportowo-

rekreacyjnej, kulturalnej i 

edukacyjnej, w tym rozwój 

istniejącej infrastruktury. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Działalność jst w zakresie organizacji zawodów, 

rozgrywek, a także bieżąca działalność PMOS, 

MOKSiR, LCK, klubów sportowych..  
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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). 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Modernizacje, remonty, wyposażanie, realizacja 

zadań inwestycyjnych w obiektach kulury, 

muzeach, bibliotekach – zadania gł. prowadzone 

przez gminy.   

III.3.8 

Tworzenie warunków dla rozwoju 

infrastruktury turystycznej, w tym 

bazy gastronomicznej i 

noclegowej (poprzez m.in. 

wykorzystanie bazy szkolnej 

w okresie wakacyjnym). 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Działalność Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej 

OHP Kraków – Oddziału w Trzebini.. 

III.3.9 

Porządkowanie i 

zagospodarowanie terenów 

zielonych oraz dostosowanie ich 

do potrzeb mieszkańców na rzecz 

budowy oferty spędzania czasu 

wolnego. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadania związane z utrzymaniem zieleni 

realizowane przez gminy. Opracowanie 2 

koncepcji parków kieszonkowych oraz 

Rewitalizacja Parku w Kościelcu (Gm. Chrzanów).   

Środki z opłat i kar powiatu przeznaczane na 

pielęgnację zieleni, nasadzenia/wycinki drzew, 

zakup sprzętu.  
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Obszar strategiczny: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 
IV. CEL STRATEGICZNY:   

WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ 

Cele operacyjne 
lp 

 

Kierunki interwencji  

(kluczowe działania) 

Realizacja 

kierunku 

TAK/NIE 

Sposób realizacji 

 
Wnioski/podsumowanie 

 

Współpraca 

międzysamorządowa  

i międzysektorowa 

IV.1.1 

Powołanie i 

zinstytucjonalizowanie obszaru 

funkcjonalnego  

w ramach całego powiatu 

chrzanowskiego, jako 

zintegrowanej  przestrzeni 

realizacji projektów natury 

gospodarczej, społecznej i 

infrastrukturalnej. 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Powiat Chrzanowski członkiem stowarzyszenia 

Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski 

Zachodniej” 

Utworzenie przez gminy Stowarzyszenia 

„Aglomeracja Chrzanowska”. .  

IV.1.2 
Efektywny system współpracy z 

sektorem pozarządowym TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Realizacja corocznie programów współpracy 

powiatu/gmin z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego.  

IV.1.3 

Upowszechnianie partnerstwa 

publiczno-prywatnego  

i publiczno-społecznego 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadania z zakresu partnerstwa publiczno – 

społecznego. Współpraca jst z III sektorem. 

Współpraca szkół ponadpodstawowych z 

przedsiębiorcami w ramach praktyk/staży 

zawodowych.   

IV.1.4 
Doskonalenie procedur 

konsultacji społecznych TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Prowadzenie przez jst konsultacji aktów prawa 

miejscowego.  
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IV.1.5 

Intensyfikacja  współpracy w 
wymiarze krajowym,  
w tym w ramach subregionu 
Małopolski Zachodniej  
oraz międzynarodowym 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Współpraca międzysamorządowa  - Powiat 

Chrzanowski członkiem stowarzyszenia Powiatów, 

Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”. 

Utworzenie przez gminy Stowarzyszenia 

„Aglomeracja Chrzanowska”. 

Współpraca jst z miastami partnerskimi.  

 

IV.1.6 

Kształtowanie, wzmacnianie 

i promocja aktywności 

obywatelskiej oraz partycypacji 

społecznej mieszkańców 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 
Organizacja Forum organizacji Pozarządowych.  

Promocja przez Gm. Chrzanów Inicjatywy Lokalnej.  

IV.2 

 Sprawność 

administracyjna 

IV.2.1 

Cyfryzacja, rozbudowa i 

udostępnianie informacji 

instytucji publicznych na 

zintegrowanej platformie 

cyfrowej – rozwój  

e-administracji 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadania realizowane przez wszystkie jst. 

Podniesienie dostępności cyfrowej poszczególnych 

urzędów/jednostek.,  

IV.2.2 

Monitorowanie i doskonalenie 

usług świadczonych  

dla klientów administracji 

samorządowej 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Zadania realizowane przez wszystkie jst. 

Podniesienie dostępności cyfrowej poszczególnych 

urzędów/jednostek. 

IV.2.3 

 

Doskonalenie kompetencji kadr 

administracji samorządowej 

 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przez 

pracowników samorządowych – szkolenia, kursy 

seminaria, fora, studia podyplomowe.  

IV.2.4 

Edukacja w zakresie 
wykorzystywania rozwiązań 
teleinformatycznych przez 
mieszkańców powiatu 

TAK REALIZACJA CIĄGŁA 

Realizacja projektów z zakresu podnoszenia 

cyfrowych kompetencji, wdrażanie różnego 

rodzaju usług cyfrowych i udostępnianie ich do 

korzystania przez mieszkańców, portale 

edukacyjne wykorzystywane przez jednostki 

oświatowe/ uczniów/rodziców.   
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ZAŁACZNIK NR 3 - ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA ROK 2021 
 

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 2021 

 
Powierzchnia terenów  wydzielonych pod strefy 

aktywności gospodarczej  na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin 

 
 

ha 

 
GMINA TRZEBINIA: 86,32 

 

 
Wpływy z podatku CIT do budżetów 
samorządowych na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

 
PLN 

BRAK DANYCH BDL GUS 

Powierzchnia obszarów objętych projektami 
rewitalizacji na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych Gmin 

HA 
GMINA CHRZANÓW: 83,8HA  

GMINA LIBIĄŻ: 75 HA 
 

Liczba inwestorów działających w strefach 
aktywności gospodarczej powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych Gmin 

SZT. GMINA TRZEBINIA: 50  
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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 2021 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych 
rejestrowanych na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

SZT. 
867 

 

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 

867/444= 1,95 

Liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON  na terenie 

powiatu w przeliczeniu  
na 1000 mieszk. 

 
(Podmioty wg klas wielkości) 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

 
 

SZT. 

13 150  
OGÓŁEM WG KLAS WIELKOSCI 

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 2021 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu dane Powiatowego Urzędu Pracy % 
6,7 %. 

Liczba porozumień o współpracy pomiędzy 
szkołami zawodowymi  a przedsiębiorcami 

dane szkół i placówek oświatowych SZT. 

BRAK DANYCH Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 

Liczba osób objętych indywidualnym systemem 
doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach 

oświatowych na terenie powiatu 
dane szkół i placówek oświatowych SZT. 

BRAK DANYCH Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 

 

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 2021 

Długość nowych dróg różnych kategorii 
wybudowanych i zmodernizowanych na terenie 

powiatu [km] 

dane powiatu chrzanowskiego  
i innych zarządców dróg 

KM 

 

PZD: 5,312KM 
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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. 

 
PKP OKOŁO: 50 MIN 

BUS: OKOŁO 1H 15 MIN 
SAMOCHÓD: OK. 1H  

 

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 2021 

Liczba zrealizowanych programów ochrony 
zdrowia i programów profilaktycznych oraz 
liczba ich uczestników 

dane placówek ochrony zdrowia SZT. 
GMINA TRZEBINIA: 20 PROGRAMÓW  / 558 OSÓB 
SZPITAL POWIATOWY: 4 

Liczba udzielonych porad lekarskich 
dane placówek ochrony zdrowia, dane 
BDL GUS 

SZT. 

BRAK DANYCH ZA 2021 W BDL GUS 

Wydatki budżetowe JST na ochronę zdrowia 
oraz ich udział w wydatkach budżetowych 
ogółem 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane BDL GUS 

PLN 

GMINA TRZEBINIA: 20 50 000 ZŁ (SPCH) 
POWIAT CHRZANOWSKI: 5 254 638,90 ZŁ 

 
 

Liczba miejsc dostępnych w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych na terenie Powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych gmin, dane zakładów 
opiekuńczo-leczniczych 

SZT. 

-BRAK DANYCH ZA 2021 W BDL GUS 
 
POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ADAMA 
STARZEŃSKIEGO W PŁAZIE – 101 MIEJSC 
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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 

Cel operacyjny II.2 
 

Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej 

Nazwa miernika Źródło danych  
jednostka 

miary 
Wartość dla roku 2021 

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. 

GMINA TRZEBINIA: 2  
(AOON, „AKTYWNI NA START II”) 
 
Z POMOCĄ RODZINIE – PCPR 
 

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 

GMINA TRZEBINIA:  AOON – 73784,30 
„AKTYWNI NA START II – 290 452,55 
 
 

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 2021 ROK 

Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka 

dane instytucji polityki społecznej, w tym 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Chrzanowie 

SZT. 

PCPR: 
86 RODZIN SPOKREWNIONYCH (113 DZIECI)  32 RODZINY 
NIEZAWODOWE (42 DZIECI).  
3 POGOTOWIA RODZINNE (19 DZIECI)  
1 RODZINNY DOM DZIECKA (10 DZIECI). 
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Liczba projektów na rzecz osób  
z niepełnosprawnością 

dane instytucji polityki społecznej, dane 
placówek ochrony zdrowia, dane 
organizacji pozarządowych 

SZT. 

POWIAT CHRZANOWSKI – PFRON: 2 

 

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 2021 

Wartość nakładów 
finansowych ponoszonych 
przez JST na rzecz służb 
odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo publiczne 

dane powiatu chrzanowskiego  
i poszczególnych Gmin  

PLN 

GMINA TRZEBINIA: 512 532,20 ZŁ NA RZECZ 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
POWIAT CHRZANOWSKI: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ OBRONA  

NARODOWA -           8 731 072,57 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 
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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 

Cel operacyjny III.1 
 

Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska 

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2021 

Odsetek mieszkańców 
posiadających dostęp do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
 
 

Bank Danych Lokalnych GUS TYS. 

GMINA TRZEBINIA:  
32,2 - SIEĆ WODOCIĄGOWA.  
23,1 - SIEĆ KANALIZACYJNA. 

Liczba zrealizowanych 
projektów z zakresu promocji 
postaw proekologicznych 

dane powiatu chrzanowskiego/ 
dane poszczególnych gmin  

SZT. GMINA TRZEBINIA: 2 

Odsetek mieszkańców 
posiadających dostęp do sieci 
energetycznej i gazociągowej dane powiatu chrzanowskiego/ 

dane poszczególnych gmin  
% 

BRAK DANYCH 

Liczba projektów 
wdrażających technologie 
OZE na terenie powiatu 

dane powiatu chrzanowskiego SZT. 

GMINA TRZEBINIA: 1 
GMIONA ALWERNIA: 1 
POWIAT CHRZANOWSKI: 1 
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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 

Cel operacyjny III.2 
 

Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego 

Nazwa miernika Źródło danych  jednostka miary Wartość dla roku 2021 

Liczba turystów 
odwiedzających powiat 
chrzanowski 

dane poszczególnych gmin powiatu chrzanowskiego/ 
podmiotów oraz instytucji z sektora turystycznego 
i przemysłów czasu wolnego TYS. 

PCIT CHRZANÓW: 2708 

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. 

BRAK DANYCH 

Liczba imprez kulturalno-
rozrywkowych 

dane poszczególnych gmin powiatu chrzanowskiego / 
instytucji kultury 

SZT. 

 
GMINA TRZEBINIA: 369 
POWIAT CHRZANOWSKI: 2  
POZOSTAŁE GMINY: OKOŁO OK. 400   

Liczba uczestników imprez 
organizowanych przez 
instytucje kultury 

dane poszczególnych gmin powiatu chrzanowskiego / 
instytucji kultury 

OSÓB 

 
GMINA TRZEBINIA: 15951 
Brak dany z pozostałych instytucji  
 

Liczba odnowionych 
obiektów zabytkowych na 
terenie powiatu 
chrzanowskiego  

dane powiatu chrzanowskiego i/lub właścicieli oraz 
zarządców zabytków 

SZT. 

BRAK DANYCH 

 

 



254 
 

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 

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 

POWIAT CHRZANOWSKI:  
ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCĄ LIBIĄŻ Z CHRZANOWEM O 
DŁUGOŚCI 1,9 KM .  CIAG PIESZO – ROWEROWY WZDŁUŻ 
PRZEBUDOWANEJ UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W 
CHRZANOWIE O DŁUGOŚCI 1,336 KM 

Liczba turystycznych 
obiektów noclegowych i/lub 
miejsc noclegowych oraz 
liczba noclegów udzielonych 
Polakom oraz turystom 
zagranicznym 

dane poszczególnych gmin i/lub obiektów 
noclegowych/ BDL GUS 

SZT. 

BRAK DANYCH BDL GUS 

Infrastruktura 
gastronomiczna (liczba 
podmiotów z branż: 
zakwaterowanie  
i usługi gastronomiczne, 
możliwość przeliczenia na 1 
lub 10 tys. mieszkańców) 

dane poszczególnych gmin powiatu chrzanowskiego/ 
BDL GUS 

SZT. 

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH 
OBIEKTACH NOCLEGOWYCH BDL GUS: 6 
DANE BDL GUS ZA 2021 : 
1  - HOTELE; OBIEKTY CAŁOROCZNE  
3  - OBIEKTY HOTELOWE; OBIEKTY CAŁOROCZNE  
137 - INNE OBIEKTY HOTELOWE;  
1 -OŚRODKI SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWE; MIEJSCA  
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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 

Liczba wspólnych projektów 
samorządowych 
realizowanych  
w partnerstwie powiatu i 
gmin w ramach obszaru 
funkcjonalnego 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 

DOTACJE CELOWE: 29 UMÓW    
(POWIAT-GMINA Z POWIATU CHRZANWOSKIEGO) 
(REJESTR UMÓW ZA OKRES 01.01-31.12.2021 
STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE) 
 

Liczba procesów konsultacji 
społecznych prowadzonych 
przez Starostwo Powiatowe  
w Chrzanowie 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie 

SZT. 

POWIAT CHRZANOWSKI: 1 

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. 

POWIAT CHRZANOWSKI: 22 MAŁE GRANTY 
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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  
1 – TRANSMISJA SESJI ON-LINE 
 

Liczba pracowników 
samorządowych 
podnoszących własne 
kwalifikacje poprzez różne 
formy edukacyjne 

dane Starostwa Powiatowego  
w Chrzanowie i jednostek powiatowych 

SZT. 

POWIAT CHRZANOWSKI(WP-K):  123  

 


