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Załącznik nr 1 

Podsumowanie kierunków interwencji i sposobu ich realizacji 
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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 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

Gminy: Babice, Alwernia, Chrzanów oraz Libiąż 
realizują  działania w zakresie realizacji 
kierunku. Konwent Starosty Chrzanowskiego, 
Burmistrzów i Wójta na bieżąco prowadzi 
rozmowy i uzgodnienia w tym zakresie. 

Brak projektu w ramach całego obszaru 
funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego – 
w trakcie realizacji uzgodnienia w celu 
utworzenia Aglomeracji Współpracy 
Regionalnej (Powiat, Chrzanów, Libiąż, 
Trzebinia, Chełmek, Jaworzno), w ramach 
której planuje się promocję gospodarczą, 
zidentyfikowanie terenów pod przyszłe strefy 
aktywności gospodarczej, jak również ścisłą 
współpracę partnerów w tym zakresie. 

I.1.2 

Planowanie przestrzenne 
uwzględniające tworzenie stref 
aktywności gospodarczej na 
obszarze powiatu 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

W ramach opracowanych oraz 
opracowywanych przez gminy Libiąż, 
Trzebinia, Chrzanów, Babice miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia się tworzenie SAG.     

I.1.3 
Kompleksowe uzbrajanie 
potencjalnych terenów 
inwestycyjnych 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Gminy Trzebinia, Libiąż, Babice realizują 
zadania związane z uzbrajaniem terenów 
inwestycyjnych.   
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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 projektu w ramach całego obszaru 
funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego.  

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.  

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  projektów: „Standardy obsługi 
inwestora w Małopolsce”, Power up in 
Małopolska 2 – które mają zidentyfikować 
problemy oraz zaproponować rozwiązania w 
zakresie udoskonalenia obsługi inwestorów – 
projekty w trakcie realizacji.  

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 

NIE BRAK REALIZACJI 

Podmioty wiodące: Chrzanowska Izba 
Gospodarcza oraz Agencja Rozwoju Małopolski 
Zachodniej S.A – nie realizowały dotychczas 
zadań w tym zakresie ze względu na brak 
programów zewnętrznego finansowania 
możliwych do pozyskania oraz  brak środków 
własnych na realizację zadań w tym zakresie. 
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I.1.7 

Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych na obszarze 
powiatu (obszary poprzemysłowe, 
powydobywcze, mieszkaniowe, 
centra miast i miejscowości, tereny 
wiejskie i inne) 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Realizacja zadań inwestycyjnych przez Gminy z 
terenu Powiatu Chrzanowskiego – rewitalizacja 
miast, terenów poprzemysłowych i innych.  

 

 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie – 
dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, a także udział  w 
tragach przedsiębiorczości, włączenie się w  
ogólnopolskie propagujące rozwój 
przedsiębiorczości, współpraca z placówkami 
edukacyjnymi w zakresie promowania 
przedsiębiorczości. 

Chrzanowska Izba Gospodarcza oraz Agencja 
Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.  - 
realizacja projektów dofinansowywanych ze 
środków UE – usługi doradcze, szkolenia, 
doradztwo biznesowe.    

I.2.2 

Współpraca z instytucjami 
oferującymi instrumenty finansowe 
dla rozwoju działalności 
gospodarczej 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Chrzanowska Izba Gospodarcza oraz Agencja 
Rozwoju Małopolski Zachodniej – realizacja 
projektów dofinansowywanych ze środków UE 
– preferencyjne pożyczki, dotacje, granty dla 
przedsiębiorców. 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie – 
promocja instrumentów finansowych dla firm. 
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, 
WUP  

I.2.3 

Wspieranie edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości począwszy od 
wczesnych etapów kształcenia – 
projekt w ramach całego obszaru 
funkcjonalnego powiatu 
chrzanowskiego 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Brak projektu w ramach całego obszaru 
funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego. 
Działalność Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Chrzanowie w zakresie 
doradztwa i informacji zawodowej.  

Doradztwo zawodowe w szkołach, udział w 
projektach i konkursach, kursach z zakresu 
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przedsiębiorczości, lekcje przedsiębiorczości w 
szkołach różnego szczebla. 

Pomimo braku projektu obejmującego cały 
obszar funkcjonalny zadanie realizowane jest 
poprzez placówki oświatowe różnego szczebla 
w trybie ciągłym.    

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Chrzanowie.  

 

I.3.2 

Systematyczne badanie i 
prognozowanie potrzeb kadrowych 
(zatrudnieniowych) pracodawców z 
terenu powiatu 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Chrzanowie. 

 

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 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Realizacja projektu dofinansowywanego ze 
środków UE – Rozwój edukacji zawodowej w 
powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie 
CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w 
obszarze głównym elektryczno- 
elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-
górniczym – w ramach projektu powołana rada 
programowa składająca się z przedstawicieli 
szkół, przedsiębiorców oraz samorządu.  

Ponad to realizacja działań przez poszczególne 
placówki edukacyjne jak: porozumienia szkół 
ponadpodstawowych z pracodawcami – staże i 
praktyki u pracodawców; porozumienia z 
uczelniami. Bieżące dostosowywanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy – 
otwieranie nowych kierunków. Wydawanie 
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corocznie informatorów oświatowych powiatu 
chrzanowskiego zawierającego kierunki 
kształcenia szkół ponadpodstawowych oraz 
kampania edukacyjna w mediach. 

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 projektu dofinansowywanego ze 
środków UE – Rozwój edukacji zawodowej w 
powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie 
CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w 
obszarze głównym elektryczno- 
elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-
górniczym. 

Dodatkowo bieżąca działalność Poradni  
Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie 
doradztwa zawodowego. Indywidualne 
doradztwo zawodowe w szkołach.  

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

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Wydawanie corocznie informatorów 
oświatowych powiatu chrzanowskiego 
zawierającego kierunki kształcenia szkół 
ponadpodstawowych oraz kampania 
edukacyjna w mediach, promocja oferty szkół 
zawodowych, spotkania w szkołach 
podstawowych, organizacja targów 
edukacyjnych.  

I.3.6 

Wspieranie kształcenia 
ustawicznego oraz zdobywania 
nowych kwalifikacji przez 
mieszkańców Powiatu 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym, rozwój i 
promowanie oferty kształcenia ustawicznego 
prowadzonego w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Wydawanie corocznie 
informatorów oświatowych powiatu 
chrzanowskiego zawierającego kierunki 
kształcenia szkół ponadpodstawowych oraz 
kampania edukacyjna w mediach. 

I.3.7 

Doskonalenie bazy szkół i placówek 
oświatowych na terenie powiatu, w 
tym zawodowych i kształcenia 
ustawicznego 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Realizacja projektów dofinansowywanych ze 
środków UE, w ramach których ujęte były 
zadania związane z doposażeniem szkół. 
Przeznaczanie środków z budżetów jst na 
doposażenie szkół. 
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 I.3.8 

Doskonalenie kadry pedagogicznej 
szkół i placówek oświatowych na 
terenie powiatu, w tym zawodowych  
i kształcenia ustawicznego 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Bieżące podnoszenie wiedzy i kwalifikacji 
przez kadrę pedagogiczną, zarówno w ramach 
środków własnych placówek, jak i projektów 
dofinansowywanych ze środków 
zewnętrznych. 

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 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

Zadania realizowane przez PZD w Chrzanowie 
– przebudowy dróg na obszarze wykazanym w 
kierunku strategicznym.  Projekt   Projekt pt. 
"Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych 
DP 1001K, części  DP 1007K na obszarze gminy 
Libiąż Powiatu Chrzanowskiego  do granicy z 
Gminą Chełmek Powiatu Oświęcimskiego" 
zgłoszony do Strategii Województwa 
Małopolska 2030 – planowane pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację zadania. 

   

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 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

Zadania częściowo realizowane przez PZD w 
Chrzanowie  , jak również Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie – przebudowy 
dróg, budowa obejścia gm. Babice. zgłoszony 
do Strategii Województwa Małopolska 2030 – 
planowane pozyskanie środków zewnętrznych 
na realizację zadania. 

 

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 

TAK 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

Zadanie realizowane przez PZD w Chrzanowie 
– przebudowy dróg ujętych w kierunku 
strategicznym. 

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

I.4.4 

Przebudowa drogi powiatowej DP 
1042K od drogi krajowej  
DK 79 do granicy z miastem-
powiatem Jaworzno  

TAK 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

Zadanie realizowane przez PZD w Chrzanowie. 
Wykonane przebudowy dróg powiatowych na 
obszarze gminy Trzebinia. Zadanie zgłoszone 
do do Strategii Woj. Małopolskiego – 
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z uwzględnieniem włączenia do 
projektowanej drogi klasy  
G lub GP relacji od Węzła Byczyna na 
A-4 do DK 94 

Małopolska 2030. Planowane pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację zadania.        

I.4.5 

Przebudowa części dróg 
powiatowych DP 1026K, DP 1033K  
i DP 1036K na obszarze gmin 
Chrzanów i Alwernia w Powiecie 
Chrzanowskim 

TAK 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

Zadanie realizowane przez PZD w Chrzanowie   

I.4.6 

Budowa połączenia DK 94 
(Bolesław/Olkusz) przez węzeł 
autostradowy Byczyna z Beskidzką 
Drogą Integracyjną 

TAK 
ZADANIE W 
TRAKCIE 
REALIZACJI 

Zadanie realizowane przez WZD w Krakowie, 
wykonane studium techniczno – ekonomiczne, 
ujęcie zadania w planie zagospodarowania 
przestrzennego.   

I.4.7 

Budowa połączenia drogowego 
pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – 
Spytkowice – Alwernia – Węzeł 
Rudno (A-4) – Wola Filipowska 

NIE BRAK REALIZACJI Brak jednomyślności jst co do przebiegu drogi.   

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

TAK ZREALIZOWANE Zadanie realizowane przez PZD w Chrzanowie. 

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

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Zakup taboru, rewitalizacja linii kolejowych – 
realizatorzy PKP PLK S.A., Województwo 
Śląskie, Województwo Małopolskie 

I.4.11 

Współpraca z przewoźnikami w 
zakresie dostosowania rozkładu 
jazdy zbiorowej komunikacji 
samochodowej i kolejowej  
do potrzeb mieszkańców i gości 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Bieżąca współpraca Wydziału Komunikacji i 
Paszportów z przewoźnikami 
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I.4.12 

Wspieranie rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych,  
m.in. poprzez współpracę z 
operatorami telekomunikacyjnymi 
oraz rozwój kanałów 
technologicznych 

 TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadania związane z budowaniem sieci 
światłowodowych na terenie powiatu. 
Działalność województwa małopolskiego w 
zakresie wspierania sieci szerokopasmowych 
oraz inicjatyw na rzecz rozwoju umiejętności 
cyfrowych.  

I.4.13 
Wykorzystanie gospodarcze Kanału 
Wiślanego Oświęcim-Kraków 

NIE BRAK REALIZACJI 

Podmiot wiodący (Województwo Małopolskie) 
nie realizuje bezpośrednio zadań w tym 
zakresie. Brak informacji o realizacji zadania 
przez inne podmioty.    

NOWE ZADANIA 
ZGŁOSZONE PRZEZ 
ZDW W KRAKOWIE 

 

Zadania realizowane i planowane 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Krakowie na terenie Powiatu 

Chrzanowskiego nie ujęte w 

Strategii Rozwoju Powiatu 

Chrzanowskiego na lata 2015-

2023 

 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkic

h w Krakowie  

1. Rozbudowa/ przebudowa DW 781 na odcinku Chrzanów-
Zator-Wieprz, zakres projektu: opracowanie koncepcji i 
pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ 
uzyskano 23.02.2018) – na tym etapie zadanie zakończono. 

2. Rozbudowa skrzyżowania DW 791 z ul. Kościelną w Trzebini, 
zakres projektu:  wykonanie projektów budowlanych i 
wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 
uzgodnień i decyzji wymaganych do złożenia wniosku o decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem 
decyzji ZRID oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych 
dla zrealizowania zadania inwestycyjnego polegającego na 
rozbudowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Marszałka Piłsudskiego) z ulicą 
Kościelną w m. Trzebinia, powiat chrzanowski oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego. Termin umowny uzyskania decyzji ZRID 
to 15.12.2020r. 

3. Budowa sygnalizacji świetlnej w/c DW 781 w m. Chrzanów 
ul. Szpitalna, zakres projektu: wykonanie projektów 
budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem przyjęcia 
zgłoszenia robót lub decyzji administracyjnej umożliwiającej 
realizację robót budowlanych dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego polegającego na wykonaniu sygnalizacji świetlnej 
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Szpitalna) w 
rejonie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią w Chrzanowie 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

4. Budowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym 
Smolice w m. Jankowice wraz z przebudową dojazdów. 

5. Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. 
Wiśle w m. Jankowice wraz z dojazdami - opracowanie 
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projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji 
umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. 

6. Budowa obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781. 
7. Rozpoczęta procedura przetargowa dla zadania: 

Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr 
G101109K w Myślachowicach – wykonanie projektów 
budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji 
umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. 
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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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Coroczna realizacja programów 
profilaktycznych przez Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie, zadania realizowane przez gminy. 

II.1.2 

Promocja i upowszechnianie 
zdrowego stylu życia przy 
jednoczesnym rozwoju 
potrzebnej do tego 
infrastruktury rekreacyjno-
sportowej. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Organizacja wydarzeń o charakterze 
sportowym, 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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja projektów w Szpitalu Powiatowym 
w Chrzanowie. Dotacje gmin na doposażenie 
szpitala. Budowa przychodni ZLA. 
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II.1.4 

Wsparcie psychologiczne dla 
rodzin i osób dotkniętych 
problemem choroby własnej 
lub bliskich. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez 
Szpital Powiatowy w Chrzanowie, jak również 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Chrzanowie. 

II.1.5 

Organizacja i program 
Ośrodków Wczesnej 
Interwencji  
na terenie Powiatu. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez 
Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Diabet. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Działalność Klubów Seniora w gminach, 
partycypacja finansowa gmin w zakresie 
pobytu mieszkańców w DPS. 

Powiat – opracowana koncepcja budowy DPS 
dla osób starszych, dziennego domu pobytu dla 
osób starszych oraz hospicjum. 

II.1.7 

Doskonalenie kadr ochrony 
zdrowia oraz wspieranie 
kształcenia nowych. 
Promowanie specjalizacji 
deficytowych  
i odpowiadających potrzebom 
mieszkańców Powiatu. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Ciągłe ponoszenie kwalifikacji przez 
pracowników Szpitala Powiatowego w 
Chrzanowie, pozyskiwanie rezydentów i 
praktykantów . Szkoły ponadpodstawowe 
tworzą klasy patronackie, współpracują z 
uczelniami, a także uruchamiają nowe kierunki 
kształcenia. 

II.2 

Integrująca polityka 
społeczna, 
uwzględniająca 
potrzeby i zmiany 
struktury społecznej 

II.2.1 

Organizowanie i wspieranie 
funkcjonowania 
różnorodnych form pomocy 
społecznej. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

PCPR w Chrzanowie realizacja projektów 
dofinansowywanych ze środków PFRON oraz 
UE.  Bieżąca działalność POWDiR w 
Chrzanowie oraz PDPS w Płazie. W gminach 
bieżąca działalność OPS oraz realizacja 
projektów  z zakresu pomocy społecznej. 

II.2.2 

Polityka prorodzinna, 
ukierunkowana na wspieranie 
i aktywizowanie rodzin oraz 
promowanie wartości i 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

PCPR  działalność w zakresie pieczy zastępczej, 
realizacja projektów dofinansowywanych ze 
środków UE. Działalność OPS-ów, świetlicy 
środowiskowej, realizacja programów 
prorodzinnych 
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postaw rodzinnych, 
prowadzących do zachowania 
ciągłości pokoleń. 

II.2.3 

Przeciwdziałanie i zwalczanie 
dysfunkcji w rodzinie, w tym 
m.in. poprzez rozwój usług 
interwencji kryzysowej, 
poradnictwa, mediacji i 
terapii. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Bieżąca Działalność POIK w Chrzanowie oraz 
POWDiR w Chrzanowie. Poradnictwo dla dzieci 
i rodziców w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Chrzanowie. Realizacja zadań 
ustawowych przez gminy, w tym działalność 
komisji rozwiazywania problemów 
alkoholowych. 

II.2.4 

Doskonalenie współdziałania 
służb odpowiedzialnych  
za przeciwdziałanie i 
zwalczanie dysfunkcji w 
rodzinie, 
w tym przemocy. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Działalność  zespołów interdyscyplinarnych w 
gminach. Działalność Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Chrzanowie. Działalność POIK 
w Chrzanowie – współpraca z OPS-ami, Sądem 
Rodzinnym, organizacja zespołów 
konsultacyjnych. 

II.2.5 

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

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Bieżąca działalność POWDiR w Chrzanowie, 
PCPR, gminy  spotkania zespołów współpracy 
instytucjonalnej i interdyscyplinarnej 

II.2.6 
Kompleksowa polityka 
senioralna, obejmująca w 
szczególności rozwój usług 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Opieka medyczna świadczona w Szpitalu 
Powiatowym w Chrzanowie. 

Tworzenie i funkcjonowanie uniwersytetów 
trzeciego wieku, klubów seniora, organizacja 
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specjalistycznych, 
opiekuńczych i medycznych, 
dedykowanych osobom 
starszym, oraz ich aktywizację 
zawodową, kulturowo-
społeczną i obywatelską. 

wydarzeń kulturalnych skierowanych do 
seniorów np. dni seniora. Współpraca z 
organizacjami zrzeszającymi seniorów. 

II.2.7 
Działania z zakresu animacji i 
integracji 
międzypokoleniowej. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Współpraca szkół i placówek oświatowych z 
organizacjami seniorskimi, realizacja 
wspólnych projektów i wydarzeń. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja programów i projektów przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, gminy, 
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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Realizacja szkoleń i kursów. Uruchamianie 
nowych kierunków w szkołach 
ponadpodstawowych. Działania prowadzone 
przez gminy, współpraca między instytucjami. 

II.2.10 
Dostosowanie oferty i godzin 
pracy (popołudniowe, 
weekendowe) instytucji 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Popołudniowe godziny pracy jednostek 
organizacyjnych, a także wydłużone godziny 
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publicznych w kontekście 
aktywności edukacyjnej i 
ekonomicznej 
mieszkańców/rodziców. 

pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i 
gmin w wybrane dni. 

II.2.11 

Podnoszenie świadomości 
społecznej odnośnie osób  
z niepełnosprawnością, 
integracja oraz 
wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Cykliczna realizacja projektów z PFRON przez 
powiat. Dostosowanie stron internetowych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Organizacja wydarzeń, projektów przez jst, 
współpraca z organizacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Zadania realizowane przez gminy. 

PCPR prowadzenie mieszkań chronionych. 

 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Organizacja spotkań, prelekcji, programów,  

akcji informacyjnych, spotkań z Policją. 

Realizacja programu BEZPIECZNY POWIAT. 

II.3 

Wsparcie systemu 
zarządzania 
bezpieczeństwem 

II.3.1 

Współpraca samorządów, 
jednostek, instytucji i 
podmiotów w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa 
na terenie Powiatu. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Działalność PCZK w Chrzanowie, 

współfinansowanie działalności PCZK przez 

gminy.  Wsparcie finansowe udzielane przez jst 

na rzecz KP PSP, Policji, Szpitala. 
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publicznym na terenie 
Powiatu 

II.3.2 

Wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań i technologii, 
wykorzystanie systemów 
elektronicznych w ramach 
systemu bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 
Powiatu. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
System monitoringu powodziowego dla 

powiatu chrzanowskiego 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Do 2020 roku Monitoring wizyjny miast, 

składowiska odpadów, kamery i foto pułapki w 

porozumieniu z KP PSP, Nadleśnictwem, 

Gminą Trzebinia. Rozważane są kolejne 

lokalizacje. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja Programu BEZPIECZNY POWIAT. 

Programy realizowane przez gminy. 

II.3.5 

Wspieranie służb w zakresie 
modernizacji siedzib, 
doposażenia oraz 
doskonalenia kadr, a także 
wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań i technologii. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Doposażenia służb odpowiedzialnych przez 

bezpieczeństwo realizowane przez jst. 

Realizacja projektów inwestycyjnych. 



 

17 
 

II.3.6 

Kształtowanie i promocja 
postaw właściwych w 
odniesieniu do sytuacji 
zagrożeń i kryzysowych. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zamieszczanie poradników, sposobów 

postępowania, reagowania w sytuacjach 

kryzysowych na stronie PCZK. Akcje 

edukacyjne i działania prowadzone przez KP 

PSP i Policję. Programy, prelekcje , szkolenia, 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Systemy monitoringu. 

System informacyjny SMS służący  
powiadamianiu mieszkańców. 

 II.3.8 

Rozwój działalności oraz 
upowszechnianie w 
świadomości społecznej 
funkcjonowania Powiatowego 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Chrzanowie. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Funkcjonowanie strony internetowej PCZK, 
informacje na profilu Facebook Powiatu 
Chrzanowskiego 
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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 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć z 
zakresu edukacji ekologicznej przez jst, 
szkoły,stowarzyszenia. 

III.1.2 

Rozbudowa sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów 
wiejskich. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Zadanie jest realizowane przez gminy i 
Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. w trybie 
ciągłym. 

III.1.3 
Rozbudowa i modernizacja sieci 
energetycznej i gazociągowej. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Zadanie jest realizowane przez w trybie 
ciągłym. 

III.1.4 

Zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych poprzez 
nadanie im nowych funkcji 
gospodarczych, rekreacyjnych 
lub przyrodniczych, w tym 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zagospodarowanie akwenów – Gmina 
Trzebinia. W trakcie opracowywania 
dokumenty planistyczne dot. Terenów 
poprzemysłowych, które utraciły swoje 
funkcje. 
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likwidacja pozostałości 
poprodukcyjnych i dzikich 
składowisk. 

III.1.5 

Działania związane z promocją i 
wsparciem wykorzystywania  
na terenie powiatu 
chrzanowskiego odnawialnych 
źródeł energii. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Realizacja przez Gminy projektu ze środków 
UE dot. Montażu instalacji odnawialnych źródeł 
energii. 

W trakcie realizacji montaż paneli 
fotowoltaicznych  na budynkach powiatu 
chrzanowskiego. 

 

III.1.6 

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

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Realizacja zadań inwestycyjnych przez jst – 
zadania zrealizowane. 

Kampanie informacyjne dot. Niskiej emisji, 
tygodnia zrównoważonego rozwoju. 

III.1.7 

Działania związane z utylizacją 
odpadów niebezpiecznych  
na terenie powiatu 
chrzanowskiego, w tym 
usuwanie azbestu. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja przez gminy – działania związane z 
usuwaniem azbestu. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Wydawanie kalendarza imprez w formie 
papierowej. Prowadzenie kalendarza imprez na 
stronie internetowej. 
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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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja projektów własnych przez LGD. 
Współpraca jst z LGD w zakresie organizacji 
imprez promujących Chrzanolandię. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja forów. konferencji i wydarzeń, 
udział powiatu i gmin w targach turystycznych 
na Śląsku i Małopolsce. 

III.2.4 

Działania na rzecz ujednolicenia 
systemu informacji turystycznej 
oraz utworzenia 
zintegrowanego systemu 
identyfikacji wizualnej na 
terenie powiatu 
chrzanowskiego. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Działalność Punktów informacji Turystycznej, 
włączenie  ich do systemu MSiT. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 
kulturalnych i sportowych przez jst, domy 
kultury, stowarzyszenia. 
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III.2.6 

Działania na rzecz wspierania 
inicjatyw mieszkańców oraz 
rozwijania oferty wydarzeń 
kulturalnych i sportowych o 
małym zasięgu, skierowanych 
do lokalnej społeczności. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Realizacja zadań przez gminy, powiat i ich 
jednostki organizacyjne, współpraca z NGO’s. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Zadania są realizowane przez powiat, gminy, 
PZD. 

III.3.2 

Rozwój i modernizacja szlaków 
kulturowych i ścieżek 
dydaktycznych, w oparciu o 
bogactwo przyrodnicze i 
kulturowe powiatu 
chrzanowskiego. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadania są realizowane przez powiat i gminy. 
LGD prowadzi nabory wniosków o 
dofinansowanie w tym zakresie w ramach 
PROW 2014-2020. 

III.3.3 
Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury rekreacyjno-
sportowej. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Budowa i remonty obiektów sportowych, 
montaż infrastruktury sportowej, a także 
inwestycje w budowę nowych obiektów 
infrastruktury rekreacyjno – sportowej – 
działania prowadzone przez gminy i powiat. 
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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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Projekt partnerski dotyczący ożywienia 
społeczno – gospodarczego zbiornika wodnego 
Chechło. Zagospodarowanie. 

Zagospodarowanie ośrodka rekreacyjnego 
Balaton. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Działania na rzecz seniorów prowadzone przez 
jst. Imprezy, wydarzenia, warsztaty, kluby 
seniora, 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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Działalność jst w zakresie organizacji 
zawodów, rozgrywek, a także bieżąca 
działalność PMOS Chrzanów, PMDK w Trzebini, 
powiatu i ZOP w Chrzanowie. 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Modernizacje, remonty, wyposażanie, realizacja 
zadań inwestycyjnych w obiektach kulury, 
muzeach, bibliotekach – zadania gł. 
Prowadzone przez gminy. 
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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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Projekt partnerski – ożywienie społeczno – 
gospodarcze zbiornika Chechło. 
Funkcjonowanie wiosek tematycznych. 

III.3.9 

Porządkowanie i 

zagospodarowanie terenów 

zielonych oraz dostosowanie 

ich do potrzeb mieszkańców na 

rzecz budowy oferty spędzania 

czasu wolnego. 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadania związane z utrzymaniem zieleni 
realizowane przez gminy. 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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Działania Konwentu Starosty chrzanowskiego, 

Burmistrzów i Wójta w zakresie utworzenie 

Stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej – 

rejestracja stowarzyszenie powstało w 2020 

roku. Rozpoczęcie prac nad stworzeniem 

obszaru funkcjonalnego Aglomeracja 

Współpracy Regionalnej ( powiat, Chrzanów, 

Trzebinia, Libiąż, Chełmek i Jaworzno) 

IV.1.2 
Efektywny system współpracy z 

sektorem pozarządowym TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Realizacja coroczna 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 

CZĘŚCIOWA 

Zadania z zakresu partnerstwa publiczno – 

społecznego. Współpraca jst z III sektorem. 

Brak wykazanej współpracy w zakresie PPP. 

IV.1.4 
Doskonalenie procedur 

konsultacji społecznych TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Prowadzenie przez jst konsultacji aktów prawa 

miejscowego, konsultacji programów, 

konsultacji strategii. 
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IV.1.5 

Intensyfikacja  współpracy w 
wymiarze krajowym,  
w tym w ramach subregionu 
Małopolski Zachodniej  
oraz międzynarodowym 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Współpraca międzysamorządowa  - w celu 

utworzenia obszaru funkcjonalnego – 

Stowarzyszenie Forum Małopolski Zachodniej, 

Aglomeracja Współpracy Regionalnej. 

 

IV.1.6 

Kształtowanie, wzmacnianie 

i promocja aktywności 

obywatelskiej oraz partycypacji 

społecznej mieszkańców 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Promocja Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego oraz udział w nim 

podmiotów z terenu powiatu. Promocja 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Chrzanów, 

utworzenie Miejsca Aktywności Mieszkańców.  

Akcje społeczne prowadzone/ wspierane przez 

powiat i gminy. 

IV.2 

Sprawność 

administracyjna 

IV.2.1 

Cyfryzacja, rozbudowa i 

udostępnianie informacji 

instytucji publicznych na 

zintegrowanej platformie 

cyfrowej – rozwój  

e-administracji 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Zadania realizowane przez wszystkie jst. 

Podniesienie dostępności cyfrowej 

poszczególnych urzędów/jednostek., 

IV.2.2 

Monitorowanie i doskonalenie 

usług świadczonych  

dla klientów administracji 

samorządowej 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 
Ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych 

przez jst. 

IV.2.3 
Doskonalenie kompetencji kadr 

administracji samorządowej 

 

TAK 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

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 
W TRAKCIE 

REALIZACJI 

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. 
 


