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OBSZAR STRATEGICZNY:  GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 
CEL STRATEGICZNY: Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu 
CEL OPERACYJNY: I.1.Rozwój potencjału inwestycyjnego 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 

 
NAZWA PODMIOTU 

 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

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 

Konwent Starosty 
Chrzanowskiego, 

Burmistrzów i Wójta  
 

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

Gmina Babice  
57,791 ha – Specjalna Strefa Ekonomiczna na terenie gminy Babice 

Gmina Libiąż  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Aktywizacja terenów poprzemysłowych po Ruchu II – działania wspierające samorządu Libiąża w kierunku gospodarczego wykorzystania 
tego terenu.   

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Strefa Aktywności Gospodarczej, obejmującą obszar o powierzchni ok. 17, 3 ha, wyznaczono na najbardziej atrakcyjnym terenie 
inwestycyjnym w powiecie chrzanowskim, w rejonie węzła autostrady A4. Realizację projektu polegającego na kompleksowym uzbrojeniu 
terenu i dostosowaniu go do potrzeb  inwestycji o charakterze produkcyjnym i usługowym, zakończono w 2014 roku. 
Teren o powierzchni 17, 5 ha został włączony do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestujący tu przedsiębiorcy  
mogą otrzymać atrakcyjny pakiet ulg inwestycyjnych. 
Po wprowadzeniu w 2018r. przepisów określających Polską Strefę Inwestycji  przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej przez 
okres 12 lat, a 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej.  
Tereny w strefie Aktywności Gospodarczej o pow. 6,0145 ha zostały sprzedane w 2019 r.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Aktualnie trwa proces opracowania dokumentów planistycznych (m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego), których zadaniem jest wskazanie innych obszarów inwestycyjnych na terenie Gminy Trzebinia 
(w Bolęcinie przy autostradzie A4, w Trzebini ul. Słowackiego oraz  w Trzebini przy autostradzie A4). Działania te skupione były również na 
skomunikowaniu z drogami publicznymi  tych terenów inwestycyjnych, które w chwili obecnej nie mogą pełnić swojej funkcji (dawna 
Ciepłownia przy ul. Głowackiego w Trzebini). 
ZADANIA PLANOWANE 
Ustalenie przebiegu obwodnicy miasta pozwalającego na określenie dostępu do drogi publicznej nowych terenów inwestycyjnych w pobliżu  
Zakładu Karnego w Trzebini. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Nabycie terenu objętego zm. m.p.z.p. strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina o pow. 0,8457 ha 
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.0,9482 ha 
Udostępnione zostały dwa tereny o łącznej pow. 2,3455 ha w obszarze krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej podstrefie Chrzanów w 
kompleksie 2  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Nabycie terenu objętego zm. m.p.z.p. strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina o pow. ok. 5,2 ha 
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. ok. 0,2 ha 
Zbycie dwóch terenów o łącznej pow.2,2140 ha w obszarze krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej podstrefie Chrzanów w kompleksie 
2 (UGG)  
ZADANIA PLANOWANE 
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. ok. 3,20 ha (UGG) 

I.1.2. 
 

Planowanie przestrzenne 
uwzględniające tworzenie stref 

Gmina Babice 
ZADANIA ZREALIZOWANE  
UCHWAŁA NR XXXIX/299/2017 RADY GMINY BABICE z dnia 27.10.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
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aktywności gospodarczej na obszarze 
Powiatu 

przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny 

Gmina Libiąż 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Północnego gminy Libiąż, obejmującego m.in. tereny 
poprzemysłowe. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Rada Miasta Trzebini uchwałą Nr XLIII/630/VII/2018 w dniu 29 czerwca 2018r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii 
Krajowej. Plan obejmuje teren specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie zlokalizowane są różnego rodzaju działalności produkcyjne i usługowe. 
Głównym celem sporządzenia planu było poszerzenie możliwości  terenów strefy ekonomicznej służące rozwojowi gminy, przy nie 
pogarszaniu warunków środowiska. Teren zlokalizowany jest przy węźle autostrady A4. Przedmiotowy plan uwzględnia wnioski 
inwestorów prowadzących swoje działalności na przedmiotowym terenie. 
2019 r. - Gmina Trzebinia kontynuując obrane kierunki działań z lat ubiegłych, wspiera rozwój przedsiębiorczości m. in. poprzez  
przeznaczenie na sprzedaż nieruchomości, o powierzchni ponad 6 ha, położonej w najbardziej atrakcyjnym terenie inwestycyjnym, przy 
autostradzie A4. Ponadto podejmowała działania, mające na celu opracowania dokumentów planistycznych (m.in. studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), których zadaniem jest wskazanie innych obszarów 
inwestycyjnych na terenie Gminy Trzebinia (w Bolęcinie przy autostradzie A4, w Trzebini ul. Słowackiego oraz  w Trzebini przy autostradzie 
A4). Działania te skupione były również na skomunikowaniu z drogami publicznymi  tych terenów inwestycyjnych, które w chwili obecnej 
nie mogą pełnić swojej funkcji (dawna Ciepłownia przy ul. Głowackiego w Trzebini). 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
W projekcie uwzględnione zostały niżej wymienione strefy aktywności gospodarczej (istniejące i planowane): 
1. obszar SAG „Górce” w Trzebini 
2.  obszar proponowanej SAG w Trzebini - Trzebionce po byłych Zakładach Górniczych „Trzebionka” wraz z przyległymi obszarami od 

południa, 
3.  SAG na terenie po byłych Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych  
4.  SAG w miejscu dawnych Zakładów Metalurgicznych Zakład Nr 2 – 
5. obszar SAG przy ul. Tuwima, włączony do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wskazany jako teren produkcyjno-usługowy, 

powiększony w kierunku północnym i zachodnim. 
6.  obszar proponowany do objęcia SAG po południowej stronie linii kolejowej E30 (na zachód od ul. Słowackiego), 
7.  obszar proponowany do objęcia SAG po północnej stronie ul. Długiej (w rejonie oczyszczalni rafinerii), 
8.  obszar proponowanej SAG przy ul. Płockiej w Myślachowicach, 
9. obszar proponowanej SAG w Myślachowicach, Wodnej i Sierszy – obszar po byłej KWK Siersza; 
10.  obszar w Bolęcinie przy autostradzie. 
ZADANIA PLANOWANE 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego 
połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego 
Przygotowany został projekt uchwały na najbliższą sesję RM w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą 
Słowackiego. 
Plan obejmować będzie teren dawnej ciepłowni miejskiej przy ul. Kopernika w Trzebini 
Poszerzenie terenu SAG przy ul. Tuwima w Trzebini.  
Opracowanie projektu MPZP dla obszaru poszerzenia Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Tuwima w Trzebini 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie (Uchwała nr XXXII/292/2017 Rady Miejskiej w 
Chrzanowie  z dnia 4 lipca 2017 r.) 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie ( uchwała nr 
XXXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Został pojęta uchwała Rady miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy 
przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic (Uchwała nr XXIII/232/2020 z dnia 8.09.2020 r.). 
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Została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chrzanów ( Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 lutego 2019 r.)  

 
Gmina Alwernia 

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

I.1.3. 
 

Kompleksowe uzbrajanie 
potencjalnych terenów inwestycyjnych 

Gmina Babice 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Budowa sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych gminy Babice.  
ZADANIA PLANOWANE  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych gminy Babice, budowa dróg wewnętrznych z kanalizacją deszczową  
i oświetleniem ulicznym 

Gmina Libiąż 
ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Budowa gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu  

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
Projekt „Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini” dofinansowany ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, 
Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Obszar Strefy to tereny typowo przemysłowe, pozostałe po byłych Zakładach Materiałów Ogniotrwałych „Górka”. Strefa w większości zabu-
dowana jest istniejącymi obiektami przemysłowymi, posiada jednak wolne tereny pod lokalizację przyszłych zakładów produkcyjnych. 
Wielkość terenu zagospodarowanego i wykorzystywanego obecnie na cele przemysłowe  
i komunikacyjne wynosi 23,14 ha. Tereny wolne (do zagospodarowania) zajmują obszar 3,46 ha. 
Dla uzyskania kompleksowej funkcjonalności obszaru SAG wybudowano drogę oświetloną z jednostronnym chodnikiem – od skrzyżowania 
z ul. 22 Lipca do skrzyżowania z ul. Zawadzkiego,  
o długości 765 m. W ramach utworzenia strefy wykonano elementy infrastruktury technicznej, kanalizację sanitarną  
i opadową, sieć wodociągową  
i teletechniczną. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz umożliwienia płynności ruchu dla wyjeżdżających ze strefy, skrzyżowanie z ul. 22 
Lipca zostało wyposażone w sygnalizację świetlną. 
2018 
Gmina Trzebinia, tworząc korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim inwestowała w infrastrukturę techniczną, 
przygotowanie terenów pod inwestycje oraz tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Na terenie Gminy Trzebinia funkcjonują 3 strefy specjalnego przeznaczenia, obejmujące poprzemysłowe lub niezagospodarowane tereny 
komunalne: 
1. Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini, obejmująca teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach 
Tłuszczowych zajmuje ok. 42,5 ha terenów poprzemysłowych. W ramach inwestycji zrealizowane zostały zadania obejmujące m. in. budowę 
i modernizację dróg w strefie, dróg dojazdowych do strefy, budowę kanalizacji deszczowej w drogach i oświetlenie dróg. Realizację projektu 
zakończono w 2013 r. 
2. Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A-4 wyznaczona została na najbardziej atrakcyjnym terenie 
inwestycyjnym w powiecie chrzanowskim. Obecnie trwają prace polegające na kompleksowym uzbrojeniu terenu (ok. 17,5 ha). Projekt 
zakończył się w 2014 r. Ww. teren włączono do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestujący tu przedsiębiorcy 
mogli otrzymać atrakcyjny pakiet pomocy publicznej. Obecnie w ramach tej strefy Gmina Trzebinia zainteresowanym przedsiębiorcom 
proponuje atrakcyjne tereny inwestycyjne o pow ok. 7 ha. Podjęto również kroki planistyczne zmierzające do rozszerzenia terenu Stefy 
Aktywności Gospodarczej o przyległe działki gminne. 
3. Strefa Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini (ok. 26,6 ha) znajduje się na terenie byłych Zakładów Materiałów Ogniotrwałych i w 
większości zabudowana jest obiektami przemysłowymi. Prace polegające na utworzeniu drogi przebiegającej przez niniejszy kompleks 
przemysłowy oraz rozbudowie istniejącej infrastruktury technicznej zakończyły się w 2015 r. Zadanie powiązane z I.1.1 
ZADANIA PLANOWANE  
Zadanie powiązane z I.1.1 

Gmina Alwernia  
BRAK REALIZACJI  
UM Alwernia - Brak uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Alwernia 

I.1.4. 
 

Stworzenie systemu informacji 
i wizualizacji przestrzennej w zakresie 

promocji oferty terenów 

Powiat Chrzanowski  ZADANIA ZREALIZOWANE  
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 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/oferty-inwestycyjne.html
http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/oferty-inwestycyjne.html


5 
 

inwestycyjnych – projekt w ramach 
całego obszaru funkcjonalnego 

Powiatu Chrzanowskiego Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018  
Oferta inwestycyjna działek pod jednorodzinne osiedle mieszkaniowe na ul. Wspólnej w Libiążu  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Dozbrojenie terenów inwestycyjnych „Wałgasz w zakresie sieci wodociągowej i energetycznej. 

Gmina Trzebinia ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Wyznaczenie komórki odpowiedzialnej w Urzędzie Miasta w Trzebini za kontakty  
z inwestorami i rozwijanie oferty dla potencjalnych inwestorów. 
Publikacja danych w dedykowanym dziale na stronie internetowej gminy. 
2019 r. -Gmina Trzebinia bierze udział w szkoleniach organizowanych przy współpracy  z Krakowskim Parkiem Technologicznym. W 
2019 r. odbyło się m.in. seminarium dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora nt. obsługi, przygotowywania, wprowadzania 
ofert terenów inwestycyjnych do Generatora Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Ponadto w 2019 r. odbyło się 
szkolenie w Goeteborgu (Szwecja) dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora) w ramach 
projektu pn. „Power up your Business  in Małopolska 2” 
ZADANIA PLANOWANE 
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 Alwernia  
BRAK REALIZACJI  
Brak uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Alwernia. 

I.1.5. 
 

Rozwój promocji gospodarczej 
i doskonalenie standardów obsługi 

inwestorów, w tym certyfikaty 
dobrego klimatu dla rozwoju 

przedsiębiorczości 

Powiat Chrzanowski  
 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2019  
Deklaracja uczestnictwa w    projekcie  „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”  - wnioskodawca UMWM w Krakowie oraz Krakowski 
Park Technologiczny (realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2023) 
 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Przystąpienie Powiatu Chrzanowskiego  do projektu: „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2017  
Rozpoczęcie prac nad Programem zachęt inwestycyjnych dla Przedsiębiorców w Gminie Alwernia. 
2018  
Przygotowanie Programu zachęt inwestycyjnych dla Przedsiębiorców 

Gmina Babice 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Przystąpienie gminy Babice do projektów: „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, „Power Up in Małopolska 2” 

Gmina Libiąż 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018  
Realizacja projektu pn: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w 
gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Przygotowano badania 
satysfakcji obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Libiążu oraz raport podsumowujący. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Udział gminy Libiąż w wieloletnim w projekcie pn: „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, realizowanym przez KPT oraz UMWM. 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018  
Zadanie realizowane na bieżąco przez komórki odpowiedzialne w Urzędzie Miasta w Trzebini za kontakty z inwestorami i rozwijanie oferty 
dla inwestorów. 
2019 r.  
udział przedstawicieli Gminy Trzebinia w szkoleniach organizowanych przy współpracy  z Krakowskim Parkiem Technologicznym. 
Dalsza współpraca z KPT, w tym w ramach projektu pn. „Power up your Business  in Małopolska 2” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Planowane na 2020-2021powołanie zespołu ds. obsługi inwestora. 
ZADANIA PLANOWANE 
Działania zespołu ds. obsługi inwestora. 
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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 

 
 

Chrzanowska Izba 
Gospodarcza 

BRAK REALIZACJI ZADAŃ 
Dotychczas brak odpowiednich programów zewnętrznego finansowana możliwych do pozyskania przez Spółkę oraz brak środków własnych 
na realizację przedmiotowych działań. 
 
ZADANIA PLANOWANE 
W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. realizacja projektu w ramach III Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej 
branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”. Głównym celem projektu będzie 
wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji międzynarodowej oraz ułatwienie im wejścia na nowe zagraniczne rynki. W tym celu 
zorganizowane zostaną misje gospodarcze. Docelowe kierunki ekspansji to Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie dla przedsiębiorców 
oraz Niemcy. Dodatkowo w projekcie zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących i uzupełniających, które mają na celu merytoryczne 
przygotowanie uczestników misji, stworzenie materiałów promocyjnych kreujących w spójny sposób Małopolskę czy nawiązanie kontaktów 
ze specjalistami z otoczenia biznesu i nauki. Zaplanowane działania umożliwią nawiązanie kontaktów gospodarczych z firmami 
zagranicznymi, klientami i instytucjami działającymi na ww. rynkach w sektorze kreatywnym i ICT, które znajdują swoje odzwierciedlenie w 
dziedzinach specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 tj. Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego 
oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia). Projekt zakłada m.in: 
 Udział w targach zagranicznych mających na celu pozyskanie klientów z Japonii i ZEA 
 Przygotowanie i dystrybucje materiałów informacyjno-promocyjnych o małopolskiej ofercie gospodarczej, 
 Szkolenia dla jednostek uczestniczących w misjach, mające na celu przygotowanie merytoryczne do wyjazdów zagranicznych, poznanie 

kultury biznesu panującej na docelowych rynkach 
 Organizację seminariów prezentujących region Małopolski oraz wybrane branże i działalność uczestników zaproszonym gościom 

działających na docelowych rynkach zagranicznych. 
Wszystkie ww. działania zaplanowane do realizacji pozwolą na wyeliminowanie barier hamujących rozwój małopolskich MŚP, umożliwią 
rozpoczęcie współpracy międzynarodowej pomiędzy małopolskimi przedsiębiorstwami a podmiotami zagranicznymi, umożliwią 
pozyskanie nowych odbiorców oraz przyczynią się do wykreowania i utrwalenia wizerunku Małopolski jako regionu atrakcyjnego 
inwestycyjnie.  Wartość projektu: 6 622 372,77 zł. Projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego, w tym również powiatu 
chrzanowskiego. 

Agencja Rozwoju Małopolski 
Zachodniej 

 

BRAK REALIZACJI ZADAŃ  
Dotychczas brak odpowiednich programów zewnętrznego finansowana możliwych do pozyskania przez Spółkę oraz brak środków własnych 
na realizację przedmiotowych działań 
ZADANIA PLANOWANE 
W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. realizacja projektu w ramach III Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej 
branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”. Głównym celem projektu będzie 
wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji międzynarodowej oraz ułatwienie im wejścia na nowe zagraniczne rynki. W tym celu 
zorganizowane zostaną misje gospodarcze. Docelowe kierunki ekspansji to Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie dla przedsiębiorców 
oraz Niemcy. Dodatkowo w projekcie zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących i uzupełniających, które mają na celu merytoryczne 
przygotowanie uczestników misji, stworzenie materiałów promocyjnych kreujących w spójny sposób Małopolskę czy nawiązanie kontaktów 
ze specjalistami z otoczenia biznesu i nauki. Zaplanowane działania umożliwią nawiązanie kontaktów gospodarczych z firmami 
zagranicznymi, klientami i instytucjami działającymi na ww. rynkach w sektorze kreatywnym i ICT, które znajdują swoje odzwierciedlenie 
w dziedzinach specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 tj. Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego 
oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia). Projekt zakłada m.in: 
 Udział w targach zagranicznych mających na celu pozyskanie klientów z Japonii i ZEA 
 Przygotowanie i dystrybucje materiałów informacyjno-promocyjnych o małopolskiej ofercie gospodarczej, 
 Szkolenia dla jednostek uczestniczących w misjach, mające na celu przygotowanie merytoryczne do wyjazdów zagranicznych, poznanie 

kultury biznesu panującej na docelowych rynkach 
 Organizację seminariów prezentujących region Małopolski oraz wybrane branże i działalność uczestników zaproszonym gościom 

działających na docelowych rynkach zagranicznych. 
Wszystkie ww. działania zaplanowane do realizacji pozwolą na wyeliminowanie barier hamujących rozwój małopolskich MŚP, umożliwią 
rozpoczęcie współpracy międzynarodowej pomiędzy małopolskimi przedsiębiorstwami a podmiotami zagranicznymi, umożliwią 
pozyskanie nowych odbiorców oraz przyczynią się do wykreowania i utrwalenia wizerunku Małopolski jako regionu atrakcyjnego 
inwestycyjnie. Wartość projektu: 6 622 372,77 zł. Projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego, w tym również powiatu 
chrzanowskiego. 
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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) 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Realizacja od 2018 r. projektu „ Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały 
przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni 
publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem”. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Realizacja projektu „ Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z 
zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele 
społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem”. 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
„Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej” złożonego przez Gminę Libiąż. 
Projekt ten otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działania: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Zakończenie w 2020 r. projektu rewitalizacji pn: „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie ulic Piłsudskiego, 1 Maja 
i Górniczej” 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
1. Zagospodarowanie ośrodka rekreacyjnego „Balaton”. Do dyspozycji odwiedzających przygotowano trzy baseny pływające: jeden 

płytki dla dzieci o wymiarach 6,00 x 16,00 m;  i głębokości 0,80 m oraz dwa baseny głębokie o wymiarach 19,50 x 21,00 m i głębokości 
1,80 m. Przy akwenie powstała piaszczysta plaża z bezpiecznym zejściem do wody, drewniane tarasy łączące baseny, leżaki do opalania, 
stojaki rowerowe i ekologiczne oświetlenie solarne. Zagospodarowanie przez gminę otoczenia akwenów powoduje rozwój oferty 
spędzania czasu wolnego przez podmioty prywatne np.:  budowa parku linowego i Tyrolki nad Balatonem. 

2. Zbiornik Chechło – obiekt turystyczny i rekreacyjny. Wybudowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zachęca do przyjazdu 
turystów z różnych części Małopolski. Wpłynie na dywersyfikację oferty turystycznej rejonu i rozwój turystyki weekendowej 
i jednodniowej, w oparciu o walory krajobrazowo – przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Zadanie zrealizowane w 2018r. 
Zagospodarowanie zbiornika Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów.  Zadanie powiązane z rewitalizacją terenów 
poprzemysłowych – powierzchnia zrewitalizowanego terenu poprzemysłowego – 3,3387 ha. Zbiornik Chechło – wsparty obiekt 
turystyczny i rekreacyjny. Wybudowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zachęca do przyjazdu turystów  z różnych części 
Małopolski. Wpłynie na dywersyfikację oferty turystycznej rejonu i rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej, w oparciu o walory 
krajobrazowo – przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Projekt realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie. Projekt współfinansowany 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3 
Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. 

2019  
Opracowywanie  dokumentów planistycznych pod kierunkiem zmiany przeznaczenia tych terenów poprzemysłowych,  które utraciły swoje 
funkcje. 

Gmina Chrzanów  
(ZADANIA ZREALIZOWANE  
UM – IRZ)obszar rewitalizacji zgodnie z GPR wynosi 84 ha 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
W niniejszym okresie ulegał dezaktualizacji Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Alwerni na lata 2008-2015. 
2016 
Gmina Alwernia uchwałą Rady Miejskiej w Alwerni nr V/23/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,  przystępuje do opracowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji.  
2017 
Gmina Alwernia uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 września 2017 r. XII/79/2017 przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Gminy Alwernia na 
lata 2016-2020. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Alwernia na lata 2016-2020. 
ZADANIA PLANOWANE  
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Alwernia 
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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 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
NAZWA PODMIOTU  

 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

I.2.1 

Realizacja programów w zakresie 
udzielania informacji, szkoleń oraz 
doradztwa dla mikro i małych 
przedsiębiorców oraz osób chcących 
rozpocząć działalność gospodarczą 

Chrzanowska Izba 
Gospodarcza  

 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015  
 Świadczenie usług doradczych asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej dla start-upów oraz MŚP w ramach 
projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz 
osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza w formule one-stop-shops” 2.2.1 POKL – „Świadczenie usług informacyjnych i 
doradczych w sieci PK KSU” - zrealizowano 49 usług doradczych dla klientów z powiatu chrzanowskiego 
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Chrzanowie w zakresie: „Pierwsze kroki w biznesie – czyli organizacja i prowadzenie własnej firmy” – 3 edycje, łącznie 40 
uczestników 
2015-2019  
Organizacja przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie (działania własne spółki, w tym w ramach Małopolskiego 
Festiwalu Innowacji oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości) bezpłatnych spotkań informacyjnych/ seminariów/ konferencji dla osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli JST z powiatu 
chrzanowskiego, celem promowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym: 
27.05.2015r. - „Finansowanie zwrotne wsparciem dla pomysłów innowacyjnych” -  osób 
20.10.2016r. - „Kapitał na start i rozwój biznesu” - 17 osób 
16.05.2017 - „Czas na Biznes i Ekonomię Społeczną” – 20 osób 
06.06.2018 - „Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną” – 31 osób 
14.11.2018 - „Strefy nowych możliwości – nowoczesna gospodarka regionu” – 24 osoby 
15.02.2019 - Spotkanie informacyjne: „Wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców Małopolski Zachodniej” - aktualna oferta wsparcia dla 
MŚP, PES i Start-Upów – 56 osób 
20.11.2019 - Spotkanie informacyjne: „Małopolskie instytucje dla Przedsiębiorcy” - aktualna oferta wsparcia dla MŚP, PES i Start-Upów – 57 
osób 
 2016-2019  
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w Punkcie Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów zainteresowanych 
tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem nowych oraz wparciem istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i 
Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” 9.3 RPO WM - zrealizowano 713 porad udzielonych osobom fizycznym/podmiotom prawnym przez doradcę pierwszego 
kontaktu w PCS 
Bezpłatne  usługi szkoleniowe i doradcze dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej i samozatrudnionych, w tym 
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i doradztwo z zakresu tworzenia biznes planów przed otwarciem firmy oraz doradztwo biznesowe 
dla nowych firm, w ramach projektu „Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej 8.3.1 RPO WM - 130 osób z powiatu chrzanowskiego 
skorzystało z usług szkoleniowo-doradczych przed otwarciem firmy, w tym 120 os. z doradztwa biznesowego dla nowych przedsiębiorców 
2018-2019  
 Bezpłatne  usługi szkoleniowe i doradcze dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej i samozatrudnionych, w tym 
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i doradztwo z zakresu tworzenia biznes planów przed otwarciem firmy oraz doradztwo biznesowe 
dla nowych firm, w ramach projektu „Czas na Biznes II” 8.3.1 RPO WM - 138 osób z powiatu chrzanowskiego skorzystało z usług 
szkoleniowo-doradczych przed otwarciem firmy, w tym 129 os. z doradztwa biznesowego dla nowych przedsiębiorców 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
rok 2020  
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w ramach Punktu Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów 
zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem nowych oraz wparciem istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej 
(PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” - zrealizowano 222 porady udzielone osobom fizycznym/podmiotom prawnym przez doradcę pierwszego kontaktu w PCS.  
Kontynuacja – bezpłatnych usług doradczych dla samozatrudnionych, w tym doradztwo biznesowe dla nowych firm, w ramach projektu 
„Czas na Biznes II” 8.3.1 RPO WM. 
ZADANIA PLANOWANE  
Do 10.2022r. - kontynuacja działań informacyjno-doradczych i szkoleniowych na rzecz start-upów, MŚP oraz PES i PS w ramach dostępnych 
programów oraz działań własnych spółki, w tym m.in.:  świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w ramach Punktu 
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Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem nowych oraz wparciem 
istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” ; bezterminowo – kontynuacja działań informacyjno-doradczych i szkoleniowych na 
rzecz start-upów, MŚP oraz PES i PS w ramach dostępnych programów oraz działań własnych spółki. 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W ramach ciągłych zadań, w tym w latach 2015-2019  udzielono dotacji dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 
Funduszu Pracy, że środków PFRON oraz z projektów unijnych EFS.  Największą popularnością wśród osób bezrobotnych zakładających 
swoją firmę cieszyły się usługi, w szczególności:  
 remontowo – budowlane,  
  mechanika pojazdów, samochodowych, 
  usługi  stolarskie,  
  informatyczne,  
  prawnicze, kosmetyczne,  
 fotograficzne. 
Przed udzieleniem dotacji osoby bezrobotne uczestniczyły w szkoleniach: ABC przedsiębiorczości, oraz Pierwsze kroki w biznesie.  
Cykliczne działania podejmowano poprzez włączenie się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, Małopolskich Dni Uczenia się, Dni Otwartych Funduszy Europejskich.  
Urząd Pracy aktywnie uczestniczył/ współpracował również: 
 w Targach Przedsiębiorczości organizowanych przez TOZCH i promocja usług PUP,  
 ze szkołami, poprzez  spotkania z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, prowadzenie prelekcji dotyczących rynku pracy, 

możliwości dalszego kształcenia i zawodów przyszłości czy sposobów rekrutacji pracowników,  a także prowadzenie cyklicznie w 
szkołach gry „chłopska szkoła biznesu”(co również rozwija przedsiębiorczość wśród młodych ludzi), czy warsztatów  pt. „Jak napisać 
biznes plan”,  

 włączenie się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości poprzez konsultacje indywidualne  i porady grupowe oraz 
spotkania z młodzieżą gimnazjalną, 

 współorganizacja konferencji „Kariera zaczyna się w szkole” w ramach OTK, 
 w ramach szesnastej edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości" goszczono  uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, 

których zapoznano ze specyfikacją pracy urzędu pracy, 
 podczas Światowego  Tygodniu Przedsiębiorczości w 2019r., PUP zorganizował przy współpracy przy współpracy z Ośrodkami Pomocy 

Społecznej ziemi chrzanowskiej oraz PCKU w Chrzanowie konferencje „Kobieta Sukcesu”, celem której było  wzmocnienie motywacji 
kobiet do realizacji panów zawodowych, w tym w zakresie wzmocnienia postaw przedsiębiorczych. 

Agencja Rozwoju Małopolski 
Zachodniej 

 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015  
Świadczenie usług doradczych asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej dla start-upów oraz MŚP w ramach projektu 
systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób 
zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarcza w formule one-stop-shops” 2.2.1 POKL – „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK 
KSU” - zrealizowano 49 usług doradczych dla klientów z powiatu chrzanowskiego. 
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Chrzanowie w zakresie: „Pierwsze kroki w biznesie – czyli organizacja i prowadzenie własnej firmy” – 3 edycje, łącznie 40 
uczestników. 
2015-2019  
 Organizacja przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie (działania własne spółki, w tym w ramach Małopolskiego 
Festiwalu Innowacji oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości) bezpłatnych spotkań informacyjnych/ seminariów/ konferencji dla osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli JST z powiatu 
chrzanowskiego, celem promowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym: 
 27.05.2015r. - „Finansowanie zwrotne wsparciem dla pomysłów innowacyjnych” - ?? osób 
 20.10.2016r. - „Kapitał na start i rozwój biznesu” - 17 osób 
 16.05.2017 - „Czas na Biznes i Ekonomię Społeczną” – 20 osób 
 06.06.2018 - „Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną” – 31 osób 
 14.11.2018 - „Strefy nowych możliwości – nowoczesna gospodarka regionu” – 24 osoby 
 15.02.2019 - Spotkanie informacyjne: „Wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców Małopolski Zachodniej” - aktualna oferta wsparcia 

dla MŚP, PES i Start-Upów – 56 osób 
  20.11.2019 - Spotkanie informacyjne: „Małopolskie instytucje dla Przedsiębiorcy” - aktualna oferta wsparcia dla MŚP, PES i Start-Upów – 

57 osób 
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2016-2019  
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w Punkcie Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów zainteresowanych 
tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem nowych oraz wparciem istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i 
Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska 
Zachodnia” 9.3 RPO WM - zrealizowano 713 porad udzielonych osobom fizycznym/podmiotom prawnym przez doradcę pierwszego 
kontaktu w PCS. 
Bezpłatne  usługi szkoleniowe i doradcze dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej i samozatrudnionych, w tym 
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i doradztwo z zakresu tworzenia biznes planów przed otwarciem firmy oraz doradztwo biznesowe 
dla nowych firm, w ramach projektu „Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej 8.3.1 RPO WM - 130 osób z powiatu chrzanowskiego 
skorzystało z usług szkoleniowo-doradczych przed otwarciem firmy, w tym 120 os. z doradztwa biznesowego dla nowych przedsiębiorców 
2018-2019 
 Bezpłatne  usługi szkoleniowe i doradcze dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej i samozatrudnionych, w tym 
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i doradztwo z zakresu tworzenia biznes planów przed otwarciem firmy oraz doradztwo biznesowe 
dla nowych firm, w ramach projektu „Czas na Biznes II” 8.3.1 RPO WM - 138 osób z powiatu chrzanowskiego skorzystało z usług 
szkoleniowo-doradczych przed otwarciem firmy, w tym 129 os. z doradztwa biznesowego dla nowych przedsiębiorców 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020  
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w ramach Punktu Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów 
zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem nowych oraz wparciem istniejących Podmiotów Ekonomii 
Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 
Małopolska Zachodnia” - zrealizowano 222 porady udzielone osobom fizycznym/podmiotom prawnym przez doradcę pierwszego kontaktu 
w PCS.  
Kontynuacja – bezpłatnych usług doradczych dla samozatrudnionych, w tym doradztwo biznesowe dla nowych firm, w ramach projektu 
„Czas na Biznes II” 8.3.1 RPO WM 
ZADANIA PLANOWANE  
Do 10.2022r. - kontynuacja działań informacyjno-doradczych i szkoleniowych na rzecz start-upów, MŚP oraz PES i PS w ramach dostępnych 
programów oraz działań własnych spółki, w tym m.in.:  świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w ramach Punktu 
Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem nowych oraz 
wparciem istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w ramach projektu „MOWES – Małopolski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.  
Bezterminowo – kontynuacja działań informacyjno-doradczych i szkoleniowych na rzecz start-upów, MŚP oraz PES i PS w ramach 
dostępnych programów oraz działań własnych spółki. 

I.2.2 
 

Współpraca z instytucjami oferującymi 
instrumenty finansowe dla rozwoju 

działalności gospodarczej 

Chrzanowska Izba 
Gospodarcza  

 

 Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej, w tym powiatu 
chrzanowskiego, poprzez udzielanie dotacji na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw: 
1. Projekt: „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” - udzielenie 120 dotacji, o wartości 2.724.000 zł, na utworzenie nowych firm w powie-

cie chrzanowskim. 
2. Projekt: „Czas na biznes II” - udzielenie 130 dotacji, o wartości 3.225.663,56 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie chrzanowskim. 
 
Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez udzielanie 
preferencyjnych pożyczek na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw: 
1. Projekt: „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” - udzielenie 19 pożyczek, o wartości 809.000 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie 

chrzanowskim. 
2. Projekt: „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” - udzielenie 6 pożyczek, o wartości 447.239 zł, dla osób bezrobotnych na utworzenie 

nowych firm w powiecie chrzanowskim. 
Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez udzielanie 
preferencyjnych pożyczek dla MŚP: 
1. Projekt „Utworzenie nowego Funduszu Pożyczkowego przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie” w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i 
podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 

2. W ramach projektu w latach 2015 – 2019 udzielono 46 pożyczek  przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 
5.167.000zł 

3. Projekt „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy” w ramach projektu w latach 
4. 2015 – 2019 udzielono 2 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 150.000 zł 
5. Projekt „Pożyczka dla Start-Upów (działających poniżej 24 m-cy) wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa” w ramach projektu w 
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latach 2015 – 2019 udzielono 3 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 150.000 zł 
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: 
1. Projekt: „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w latach 2016-2018 udzielono 22 do-

tacje, o wartości 506.000 zł oraz przyznano 4 granty, o wartości 40.000 zł, na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
rok 2020  
1. Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 

udzielanie preferencyjnych pożyczek na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw: 
 Projekt: „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” - udzielenie 2 pożyczek, o wartości 90.000 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie 

chrzanowskim. 
2. realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 

udzielanie preferencyjnych pożyczek dla MŚP: 
 Projekt „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy” w ramach projektu w roku 

2020 udzielono 3 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 174.500 zł 
 Projekt „Pożyczka dla Start-Upów (działających poniżej 24 m-cy) wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa” w ramach projektu w 

roku 2020 udzielono 2 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 550.000 zł 
 „Fundusz Pożyczkowy Wsparcie Płynności – FPWP POIR”  realizowany z KSWP w Końskich w formie podwykonawstwa 
 W ramach funduszu w I naborze pożyczkę otrzymało 4 przedsiębiorców z powiatu chrzanowskiego na łączną kwotę 428.000 PLN 
 Ponadto w drugim naborze złożyło wnioski 5 przedsiębiorców z powiatu chrzanowskiego na łączną kwotę 2.310.000 PLN 
3. 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: 

 Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w roku 2020 dzielono 3 dotacje, o 
wartości 63.060 zł oraz przyznano 1 grant, o wartości 9.925 zł, na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES. 

ZADANIA PLANOWANE 
1. Kontynuacja realizacji projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, 

poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek dla MŚP, w szczególności: 
 Projekt „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”   
 Projekt „Pożyczka dla Start-Upów (działających poniżej 24 m-cy) wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa”  
 „Fundusz Pożyczkowy Wsparcie Płynności – FPWP POIR”  realizowany z KSWP w Końskich w formie podwykonawstwa 
2. Do 10.2022r.  - kontynuacja realizacji 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:  

 Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – dotacje dla PS oraz granty dla PES 
3. Realizacja nowych projektów oferujących instrumenty finansowe dla tworzenia / rozwoju działalności gospodarczej – w zależności od 

wyników konkursów w ramach których został złożone wnioski: 
 Projekt pt. „MPOWER - Dotacje dla młodych w MZ” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS. 
Projekt skierowany do 140 (77K/63M) osób młodych chcących założyć DG w wieku 18-29 r.ż, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 
2020 r. w wyniku COVID-19. Osoby te są osobami fizycznymi, biernymi zawod. lub bezr. niezarejestr. w UP w tym osoby z 
niepełnosprawnościami zamieszkujące/uczące się na obszarze subregionu MZ. Projekt zakłada: realizację szkoleń podnoszących 
kompetencje w zakresie prowadzenia działalności dla 140 UP, udzielenie 120 dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej 
(stawka jednostkowa), udzielenie 120 os. 6-msc wsparcia pomostowego finansowego, wspiera aktywność, samodzielność i 
odpowiedzialność osób młodych na rynku pracy oraz promuje zaangażowanie społeczne osób młodych. Planowany okres realizacji od: 
2021-01-01 do: 2023-06-30. Wartość projektu: 5 172 838,97 zł. Projekt realizowany na terenie subregionu Małopolski Zachodniej. 

 Projekt pt. „Powrót +” realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do 
zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian. Celem projektu jest zwiększenie adaptacyjności 204 os. (102K,102M) osób 
zamieszkujących lub pracujących na ter. woj. małopolskiego które są pracownikami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do 
zwolnienia lub zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika lub osobami odchodzącymi z rolnictwa. Główne formy wsparcia w 
ramach projektu: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy, podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej 
przez min. 102 uczestników projektu, organizacja staży dla uczestników projektu, organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje lub 
kompetencje, spotkania indywidualne z doradcą zaw. i psychologiem, dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowany termin realizacji 12.2020 do 01.2023. Wartość projektu: 3 907 
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398,70 zł. Projekt realizowany na terenie województwa Małopolskiego. 
 Projekt pt. „Status: Aktywny 30+” Realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Typ 

projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt ma na celu podniesienie 
poziomu zatrudnienia osób powyżej 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych  na terenie 
woj. Małopolskiego, w powiecie olkuskim, oświęcimskim, wadowickim i chrzanowskim, w okresie 01.10.2020- 30.09.2022 r., poprzez 
realizację dla 144 osób w tym 85 K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego. Grupę docelową 
projektu stanowią osoby 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo) zamieszkujące woj. małopolskie na 
terenie powiatów olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i chrzanowskiego, należące do co najmniej 1 z poniższych grup: - os. 
Niepełnosprawne,  os. powyżej 50 r. ,  kobiety , os. o niskich kwalifikacjach, , długotrwale bezrobotni, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-
49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem).  Działania: -IPD, -pośrednictwo pracy - wsparcie Trenera pracy / 
Zatrudnienie  Wspierające- warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne - wsparcie psychologiczne - szkolenia zawodowe - staże 
zawodowe - doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy. Wartość projektu:  2 074 530,96 zł 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Chrzanowie 

 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Urząd Pracy promuje na stronie swojej internetowej, również projekty zewnętrzne  https://chrzanow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-
aktywizacyjne-i-projekty, oferujące m.in. instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej. 
Współdziałanie przy organizacji  cyklicznych  spotkań  informacyjnych „Kapitał na start i rozwój biznesu”,  w ramach Małopolskiego 
Festiwalu Innowacji przez Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie.  
Działania w oparciu o porozumienie z Chrzanowską Izbą Gospodarczą na rzecz promocji zatrudnienia  
i przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie chrzanowskim, aktywizacja poprzez wydarzenia promujące 
przedsiębiorczość, jak również rozwój wolontariatu i ekonomii społecznej. 
Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w zakresie m.in realizacji programów regionalnych oraz projektów EFS.  
Zadania powtarzalne: bieżąca współpraca z samorządem, instytucjami okołobiznesowymi w zakresie wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości. 
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja działań ww. obszarze m.in. kontynuacja Programów Regionalnych w okresie 2019-2020: „Firma +1 ”  
 „Zbuduj swoją przyszłość ”   oraz projektów WUP,  w których PUP w Chrzanowie jest partnerem:  Wróć z POWERem! ,  
„Nowy start w Małopolsce” 

 
 

Agencja Rozwoju 
Małopolski Zachodniej 

 
 

 ZADANIA ZREALIZOWANE  
1. Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej, w tym powiatu 

chrzanowskiego, poprzez udzielanie dotacji na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw: 
 Projekt: „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” - udzielenie 120 dotacji, o wartości 2.724.000 zł, na utworzenie nowych firm w powie-

cie chrzanowskim. 
 Projekt: „Czas na biznes II” - udzielenie 130 dotacji, o wartości 3.225.663,56 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie chrzanowskim. 
2. Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 

udzielanie preferencyjnych pożyczek na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw: 
 Projekt: „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” - udzielenie 19 pożyczek, o wartości 809.000 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie 

chrzanowskim. 
 Projekt: „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” - udzielenie 6 pożyczek, o wartości 447.239 zł, dla osób bezrobotnych na utworzenie no-

wych firm w powiecie chrzanowskim. 
3. Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez udzie-

lanie preferencyjnych pożyczek dla MŚP: 
 Projekt „Utworzenie nowego Funduszu Pożyczkowego przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie” w ramach Ma-

łopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i pod-
niesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. W ramach projektu w latach 2015 – 2019 udzielono 46 pożyczek  
przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 5.167.000 zł. 

 Projekt „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy” w ramach projektu w latach 
2015 – 2019 udzielono 2 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 150.000 zł 

 Projekt „Pożyczka dla Start-Upów (działających poniżej 24 m-cy) wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa” w ramach projektu w 
latach 2015 – 2019 udzielono 3 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 150.000 zł 

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: 

 Projekt: „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w latach 2016-2018 udzielono 22 
dotacje, o wartości 506.000 zł oraz przyznano 4 granty, o wartości 40.000 zł, na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES. 

 

https://chrzanow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty
https://chrzanow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty
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ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
rok 2020  
1. Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 

udzielanie preferencyjnych pożyczek na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw: 
 Projekt: „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” - udzielenie 2 pożyczek, o wartości 90.000 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie 

chrzanowskim. 
2. Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez 

udzielanie preferencyjnych pożyczek dla MŚP: 
 Projekt „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy” w ramach projektu w roku 

2020 udzielono 3 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 174.500 zł 
 Projekt „Pożyczka dla Start-Upów (działających poniżej 24 m-cy) wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa” w ramach projektu w 

roku 2020 udzielono 2 pożyczki przedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na łączna kwotę 550.000 zł 
 „Fundusz Pożyczkowy Wsparcie Płynności – FPWP POIR”  realizowany z KSWP w Końskich w formie podwykonawstwa W ramach 

funduszu w I naborze pożyczkę otrzymało 4 przedsiębiorców z powiatu chrzanowskiego na łączną kwotę 428.000 PLN Ponadto w drugim 
naborze złożyło wnioski 5 przedsiębiorców z powiatu chrzanowskiego na łączną kwotę 2.310.000 PLN 

3. 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: 

 Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w roku 2020 dzielono 3 dotacje, o 
wartości 63.060 zł oraz przyznano 1 grant, o wartości 9.925 zł, na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES. 

ZADANIA PLANOWANE 
1. Kontynuacja realizacji projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, 

poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek dla MŚP, w szczególności: 
 Projekt „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”  
  Projekt „Pożyczka dla Start-Upów (działających poniżej 24 m-cy) wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa”  
 „Fundusz Pożyczkowy Wsparcie Płynności – FPWP POIR”  realizowany z KSWP w Końskich w formie podwykonawstwa 

2. Do 10.2022r.  - kontynuacja realizacji 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:  

 Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – dotacje dla PS oraz granty dla PES 
3. Realizacja nowych projektów oferujących instrumenty finansowe dla tworzenia / rozwoju działalności gospodarczej – w zależności 

od wyników konkursów w ramach których został złożone wnioski: 
 Projekt pt. „MPOWER - Dotacje dla młodych w MZ” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS. 
Projekt skierowany do 140 (77K/63M) osób młodych chcących założyć DG w wieku 18-29 r.ż, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 
r. w wyniku COVID-19. Osoby te są osobami fizycznymi, biernymi zawod. lub bezr. niezarejestr. w UP w tym osoby z 
niepełnosprawnościami zamieszkujące/uczące się na obszarze subregionu MZ. Projekt zakłada: realizację szkoleń podnoszących 
kompetencje w zakresie prowadzenia działalności dla 140 UP, udzielenie 120 dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej 
(stawka jednostkowa), udzielenie 120 os. 6-msc wsparcia pomostowego finansowego. Projekt wspiera aktywność, samodzielność i 
odpowiedzialność osób młodych na rynku pracy oraz promuje zaangażowanie społeczne osób młodych. Planowany okres realizacji od: 
2021-01-01 do: 2023-06-30. Wartość projektu: 5 172 838,97 zł. Projekt realizowany na terenie subregionu Małopolski Zachodniej. 

 Projekt pt. „Powrót +” realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, 
Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian. Celem projektu jest zwiększenie adaptacyjności 204 os. (102K,102M) osób zamieszkujących lub 
pracujących na ter. woj. małopolskiego które są pracownikami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub zwolnionymi 
z przyczyn niedotyczych pracownika lub osobami odchodzącymi z rolnictwa. 

Główne formy wsparcia w ramach projektu: opracowanie Indywidualnego Planu Działania,, pośrednictwo pracy,, podjęcie zatrudnienia lub 
działalności gospodarczej przez min. 102 uczestników projektu, organizacja staży dla uczestników projektu, organizacja szkoleń 
podnoszących kwalifikacje lub kompetencje, spotkania indywidualne z doradcą zaw. i psychologiem, dotacje na utworzenie miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowany termin realizacji 12.2020 do 01.2023. 
Wartość projektu: 3 907 398,70 zł. Projekt realizowany na terenie województwa Małopolskiego. 
 Projekt pt. „Status: Aktywny 30+” Realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Typ 

projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt ma na celu podniesienie 
poziomu zatrudnienia osób powyżej 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych  na terenie 
woj. Małopolskiego, w powiecie olkuskim, oświęcimskim, wadowickim i chrzanowskim, w okresie 01.10.2020- 30.09.2022 r., poprzez 
realizację dla 144 osób w tym 85 K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego. Grupę docelową 
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projektu stanowią osoby 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo) zamieszkujące woj. małopolskie na terenie 
powiatów olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i chrzanowskiego, należące do co najmniej 1 z poniższych grup: os. niepełnosprawne, 
os. powyżej 50 r. – kobiety, os. o niskich kwalifikacjach,  długotrwale bezrobotni,  bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% 
ogółu bezrobotnych objętych wsparciem).  Działania: -IPD, -pośrednictwo pracy - wsparcie Trenera pracy / Zatrud. Wspier - warsztaty 
aktywizacyjne i interpersonalne - wsparcie psychologiczne - szkolenia zawodowe - staże zawodowe - doposażenie/wyposażenie 
stanowiska pracy.  Wartość projektu:  2 074 530,96 zł 

I.2.3 
 

Wspieranie edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości począwszy od 
wczesnych etapów kształcenia – 

projekt w ramach całego obszaru 
funkcjonalnego Powiatu 

Chrzanowskiego 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Porozumienia z przedsiębiorcami w sprawie skierowania uczniów szkół na praktyki, spotkania z przedsiębiorcami w ramach informowania 
o zmianach na rynku pracy, organizacja targów pracy, organizacja stażów i kursów zawodowych. Organizacja doradztwa zawodowego w 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów. 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 cykliczne uczestnictwo uczniów w realizacji ogólnopolskiego  projektu Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w ramach którego 

współpracujemy z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Miasta, Nadleśnictwem. W 
ramach uczestnictwa w projekcie uczniowie poznają m.in. specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach, 

  spotkanie uczniów z doradcą zawodowym z PPP w Chrzanowie, 
 lekcje doradztwa zawodowego, 
 spotkania indywidualne i zespołów klasowych z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, 
 współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery. 

II Liceum 
Ogólnokształcące w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Współpraca z PCKU, konkurs „Projekt Lekcje z ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, 
turniej Wiedzy o Zawodach, 2018/2019 projekt „ Biznesplan? To nie takie trudne”,  
 2019 – nadal”, „ Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami osobistymi”  01.09.2028 – 31.12.2018 projekt Wolontariat – Kreator Kariery” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Udzielanie pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz ukierunkowania zainteresowań. Nawiązanie współpracy z 
Doradcą Zawodowym oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową (PUP Chrzanów, doradca zawodowy PPP). 
Rozmowy indywidualne, testy związane z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów zawodowych. Zajęcia młodzieży z Doradcą 
Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje z  ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o 
Polskim i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, Projekt Akademii Kreatywnej Kariery realizowany przez Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi chrzanowskiej w Chrzanowie: od 01.09.2019 – 31.12.2020 ”,  „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami osobistymi” 
ZADANIA PLANOWANE  
Udzielanie pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz ukierunkowania zainteresowań. Nawiązanie współpracy z 
Doradcą Zawodowym oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową (PUP Chrzanów, doradca zawodowy PPP). 
Rozmowy indywidualne, testy związane z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów zawodowych. Zajęcia młodzieży z Doradcą 
Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje z ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o 
Polskim i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, , Projekt Akademii Kreatywnej Kariery realizowany przez Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi chrzanowskiej w Chrzanowie: od 01.09.2019 – 31.12.2020 ” Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami osobistymi 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 Udział szkoły w targach edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego w PCK –u w Chrzanowie, 
 Konferencja naukowa „ Edukacja dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości”, 
 Konferencja naukowa „Kiedy mądry jest głupi. Rzecz o inteligencji emocjonalnej” 

Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
lekcje z zakresu przedsiębiorczości, udział uczniów w olimpiadzie przedsiębiorczości, 
realizacja zajęć w ramach programu Innowator Przedsiębiorczości realizowanego przez firmę Revas 
ZADANIA PLANOWANE 
udział uczniów w konkursach dot. przedsiębiorczości 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 Udział uczniów w olimpiadach:  podstaw przedsiębiorczości i ekonomicznej ( co roku). 
 Udział uczniów w olimpiadzie o ZUS ( co roku). 
 Udział uczniów w konkursie „ Mam zawód mam fantazje”. 
 W 2018 udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Europejskim Rynku Pracy”. 
 W 2018  udział uczniów w konkursach " Bądź architektem swojej kariery” oraz "Mój plan na biznesplan". 
 W 2018 udział uczniów w programie „Tydzień przedsiębiorczości w Małopolsce”. 
 W 2019 udział uczniów w szkolnym konkursie „Praca z pasją”. 
 Na zajęciach dydaktycznych z podstawach przedsiębiorczości i podstawach działalności gospodarczej uczniowie piszą przykładowe 
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biznesplany i ćwiczenia dotyczące -jak założyć własną firmę. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przygotowanie uczniów do kolejnych edycji konkursów i olimpiad. 
Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów.  
Rozmowy i konsultacje indywidualne z uczniami.  
ZADANIA PLANOWANE 
Udział uczniów w promocji szkoły. Udział uczniów w targach edukacyjnych i targach pracy. 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
PCKU w Chrzanowie we współpracy z II LO w Chrzanowie i PUP zorganizowały kurs e-learningowy połączony z konkursem oraz konferencję 
pod hasłem „Bądź architektem swojej kariery zawodowej” (2018) i „Pracuj z pasją”(2019).   
Celem działania było kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania kariery zawodowej.  
W latach 2017- 2019 - PUP przy współudziale PCKU w Chrzanowie oraz Chrzanowskiej Izby Gospodarczej w ramach Tygodnia 
Przedsiębiorczości zorganizowały konferencje: „Każdy może zrobić karierę” (2017), „Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje”  
2018, „Bądź kreatywny, przedsiębiorczy – stawiaj na cel” (2019), na której młodzież mogła zaprezentować swoje pomysły na biznes, plany 
kariery zawodowej a przedsiębiorcy dzielili się swoim doświadczeniem. 
2018 - Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w 

Chrzanowie 

Udział uczniów w kursach i szkoleniach zawodowych podczas działań projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce 
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.  
Realizacja zajęć edukacyjnych: Podstawy przedsiębiorczości i Podstawy działalności gospodarczej w Branżowej Szkole I stopnia z 
wykorzystaniem zasobów internetowych 
Realizacja zajęć edukacyjnych: Podstawy przedsiębiorczości i Podstawy działalności gospodarczej w Branżowej Szkole I stopnia z 
wykorzystaniem zasobów internetowych 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
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 
Realizacja zajęć edukacyjnych: Podstawy przedsiębiorczości i Podstawy działalności gospodarczej w Branżowej Szkole I stopnia z 
wykorzystaniem zasobów internetowych 
ZADANIA PLANOWANE 
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. 
Realizacja zajęć edukacyjnych: Podstawy przedsiębiorczości i Podstawy działalności gospodarczej w Branżowej Szkole I stopnia z 
wykorzystaniem zasobów internetowych. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
Zadanie ”Przystanek – Wiedza”:  Zrealizowano 6 interaktywnych wykładów  z historii, chemii, biologii, fizyki, paleozologii oraz psychologii. 
Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Realizatorem zadania była Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z Trzebini. 
2016 
Zadanie ”Naukowcy dzieciom”: Zrealizowano 6 interaktywnych wykładów  z dziedziny: nauk społecznych, przyrodniczych i inżynieryjnych 
dla dzieci  
w wieku od 6 do 12 lat. 
Realizatorem zadania była Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z Trzebini. 
2017 
Zadanie ”Mali erudyci”:  Zrealizowano 6 interaktywnych wykładów z dziedzin: informatyka, astronomia, biologia, fizyka dla dzieci w wieku 
od 6 do 14 lat.Realizatorem zadania była Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z Trzebini. 
W 2019 r. funkcjonowało 11 oddziałów integracyjnych w 3 jednostkach. Ich utworzenie ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, 
samorealizacji oraz rozwoju osobistego dzieci/uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Realizowano dodatkowo: zajęcia z języka obcego 
w ramach zajęć rozwijających; program DSD – zajęcia z języka niemieckiego; innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego. Uczestnictwo 
w Ogólnopolskim Programie  „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” dot. kształtowania kompetencji 
kluczowych; Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w zawodach technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik analityk. 
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ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Uczestnictwo w różnorodnych programach m.in.: dot. kształtowania kompetencji kluczowych; wprowadzanie innowacji pedagogicznych. 
ZADANIA PLANOWANE 
Uczestnictwo w różnorodnych programach m.in.: dot. kształtowania kompetencji kluczowych; wprowadzanie innowacji pedagogicznych. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkolna Kasa Oszczędności – program realizowany w szkoła podstawowych Gminy Babice, który uczy dzieci zarządzania własnymi 
finansami, z dużym naciskiem na oszczędzanie. Uczeń ma możliwość poznania jak wygląda korzystanie z usług bankowości internetowej pod 
pełną kontrolą osoby dorosłej. Główny cel programu to szerzenie podstaw przedsiębiorczości wśród uczniów. 
Podpisanie porozumienia o partnerstwie i współpracy pn. Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – tzw. BAKCYL, 
współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego ze Związkiem Banków Polskich w Warszawie, Fundacja 
Warszawski Instytut Bankowości w Warszawie w celu realizowania wspólnych działań edukacyjnych z zakresu ekonomii, 
cyberbezpieczeństwa  i edukacji ekonomicznej wśród uczniów szkół Gminy Babice.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja programu Szkolna Kasa Oszczędności oraz BAKCYL. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (SP1) Projekt „Ekonomia na co dzień ”we współpracy z Fundacją Młodzieżowej przedsiębiorczości NBP,  
działalność Spółdzielni uczniowskiej, realizacja podstaw przedsiębiorczości w kl. VIII z wykorzystaniem portalu edukacyjnego NBP 
(SP3)Kształcenie kompetencji kluczowych, w tym inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów – realizacja projektów edukacyjnych, 
działalność samorządu uczniowskiego – organizowanie imprez, projektów  i akcji charytatywnych 
(SP6) 
Od 2016 r. – wykorzystywanie metod nauczania rozwijających przedsiębiorczość; 
2019 r. – udział szkoły w projekcie „Profesjonalny system wspomagania szkół z woj. małopolskiego” – kształtowanie kompetencji 
kluczowych 
(SP8) wykorzystywanie metod nauczania rozwijających przedsiębiorczość; 
Kształtowanie u uczniów  kompetencji kluczowych, 
Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności 
(SP10) Istnienie spółdzielni uczniowskiej – uczniowie ostatnich klas gimnazjum i 8 klas szkoły podstawowej prowadzili sklepik szkolny do 
marca 2020 r. W tym momencie zawieszona jest działalność spółdzielni ze względu na funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym 
(SP PŁAZA) Organizacja i wsparcie uczniów w systematycznym oszczędzaniu w ramach SKO. 
Współpraca z Bankiem PKO BP w Chrzanowie; organizacja prelekcji.   
Zastosowanie na lekcjach matematyki, wos metod kształtujących przedsiębiorczość. 
Udział nauczycieli w szkoleniach 
(SP LUSZOWICE) Udział w konkursach, programach, happeningach: 
NO PROMIL – NO PROBLEM 
(SP BALIN) - udział w ogólnopolskim konkursie: „Warto Bezgotówkowo” 
(SP VIRIBUS) Dzieci uczą się programować z programu „TU#progarmujemy”. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
(SP1) Działalność Spółdzielni uczniowskiej, realizacja podstaw przedsiębiorczości w kl. VIII z wykorzystaniem portalu edukacyjnego NBP 
(SP3)Kształcenie kompetencji kluczowych, w tym inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów – realizacja projektów edukacyjnych, 
działalność samorządu uczniowskiego – organizowanie imprez, projektów  i akcji charytatywnych 
(SP6) wykorzystywanie metod nauczania rozwijających przedsiębiorczość; 
Kontynuacja projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z woj. małopolskiego” 
(SP8) wykorzystywanie metod nauczania rozwijających przedsiębiorczość; 
Kształtowanie u uczniów  kompetencji kluczowych 
(SP PŁAZA) Organizacja SKO w szkole. 
(SP LUSZOWICE) Program grantowy „m Potęga – VII edycja 
Adresaci działań ucz. Kl. VII-VIII 
ZADANIA PLANOWANE 
(SP1) Projekt „Ekonomia na co dzień ”we współpracy z Fundacją Młodzieżowej przedsiębiorczości NBP 
(SP3)Kształcenie kompetencji kluczowych, w tym inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów – realizacja projektów edukacyjnych, 
działalność samorządu uczniowskiego – organizowanie imprez, projektów  i akcji charytatywnych 
(SP6) 16-22 XI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości; 
W roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano szkolenie z Przedsiębiorczej szkoły - Design Thinking 
(SP6) wykorzystywanie metod nauczania rozwijających przedsiębiorczość; 
Kształtowanie u uczniów  kompetencji kluczowych 
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(SP PŁAZA) Organizacja projektu Bakcyl 
(SP LUSZOWICE) Udział w konkursie: 
- Bakcyl 
- projekt ZUS 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkoła Podstawowa w Kwaczale udział w projekcie; Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego SPInKa; tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery; wyjazdy klas III gimnazjalnych oraz klas VIII na 
Festiwale Zawodów 
Szkoła Podstawowa w Brodłach Projekty dot. przedsiębiorczości – 3. Konkursy plastyczne-6. Wystawy-2 
UM Alwernia - Realizacja projektu: Mój dom – moja inwestycja – moja przyszłość. Wybrane obszary edukacji zgodnie z priorytetowymi 
obszarami edukacji ekonomicznej NBP  w 2015 r. : Gospodarowanie budżetem domowym, Instytucje i usługi finansowe. Celem projektu był 
wzrost poziomu wiedzy i umiejętności związanych  z prowadzeniem budżetu gospodarstwa domowego wśród 56 uczniów gimnazjów z 
terenu  Gminy Alwernia. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Szkoła Podstawowa w Kwaczale. Udział w projekcie; Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego SPInKa: działanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery; realizacja zajęć z doradztwa zawodowego od I-VIII klasy 
SP 
ZADANIA PLANOWANE  
Szkoła Podstawowa w Kwaczale - realizacja zajęć z doradztwa zawodowego od I-VIII klasy SP; wyjazdy na Festiwale Zawodów 

I.2.4 

Organizacja inkubatora 
przedsiębiorczości – projekt w ramach 

całego obszaru funkcjonalnego 
Powiatu Chrzanowskiego 

 
Chrzanowska Izba 

Gospodarcza 
 

BRAK REALIZACJI ZADAŃ do 2019 roku 
ZADANIA PLANOWANE  
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej wraz z Gminą Chrzanów prowadzi rozmowy zmierzające do uruchomienia inkubatora 
przedsiębiorczości w Chrzanowie – realizacja działań uzależniona jest od środków możliwych do pozyskania na realizację projektów w 
przyszłej perspektywie UE. 

Agencja Rozwoju 
Małopolski Zachodniej 

 
Gminy Powiatu 

Chrzanowskiego 

BRAK REALIZACJI ZADAŃ 
ZADANIA PLANOWANE  
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej wraz z Gminą Chrzanów prowadzi rozmowy zmierzające do uruchomienia inkubatora 
przedsiębiorczości w Chrzanowie – realizacja działań uzależniona jest od środków możliwych do pozyskania na realizację projektów w 
przyszłej perspektywie UE. 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości wskutek przemian ekonomicznych, jakie miały miejsce w ostatnich latach utracił swoją pierwotną 
funkcję. Obecnie jego zarządzaniem zajmuje się Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. udostępniając do wynajęcia powierzchnie biurowe. 
Rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy Trzebinia umożliwił im tworzenie warunków dla inwestorów z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw poszukujących dobrej lokalizacji dla swoich firm. Przykładem takich rozwiązań jest K134 Business Campus  
w Trzebini. 
2019  
 Brak informacji dot. funkcjonowania takiego rozwiązania dla całego powiatu. 
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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 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

  I.3.1 
 

Promocja zatrudnienia, w tym bieżący 
monitoring rynku pracy w celu 

skutecznego równoważenia popytu 
i podaży miejsc pracy 

Powiatowy Urząd Pracy 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie według stanu na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 
2663 osoby. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła 3303 osoby, poziom bezrobocia w 
powiecie chrzanowskim zmniejszył się o 640 osób (tj. spadek o 19,4%), natomiast w porównaniu do 2017 roku zmniejszył się aż o 890 
osób (spadek o 25%).  31.12.2016 bezrobotnych zarejestrowanych było 4294, a na 31.12.2015  - 4851os.  
Na podstawie danych na koniec grudnia 2019r.w strukturze bezrobotnych pod względem wieku największy udział miały osoby pomiędzy 25 
a 34 rokiem życia (26,5%) oraz między 35 a 44 rokiem życia (25%), a więc osoby w mobilnym wieku produkcyjnym (łącznie 51,5%). Udział 
osób z najmłodszej grupy wiekowej, 18 – 24 lata, wyniósł 11,2%. Odsetki te nie zmieniły się istotnie w porównaniu do lat poprzednich. 
Biorąc z kolei pod uwagę poziom wykształcenia, najliczniejsza grupa bezrobotnych to osoby z wyksztalceniem gimnazjalnym i niższym 
(27,3%) oraz zasadniczym zawodowym (24,9%).  
Znaczna część zarejestrowanych bezrobotnych posiadała zerowy lub niewielki, krótszy niż 1 rok staż pracy (30,7% ogółu bezrobotnych), a 
staż między 1 a 5 lat kolejne 25,8%. Ponadto 20,7% bezrobotnych pozostawała bez pracy dłużej niż dwa lata. Podobny odsetek 
zarejestrowanych na koniec roku 2019 (25,7%) to osoby bez kwalifikacji zawodowych. 
Na przełomie ostatnich pięciu lat rynek pracy zdecydowanie przeobraża się w rynek pracownika, również na poziomie lokalnym. Zwiększony 
napływ miejsc pracy przy jednocześnie mniejszej liczbie osób rejestrujących się jako bezrobotne spowodował większą dostępność ofert 
pracy. Część ofert pracy nie jest jednak realizowana. Taka sytuacja jest konsekwencją deficytu osób o odpowiednich kwalifikacjach i 
gotowych podjąć pracę oraz ofert  
o niskiej jakości. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania osób bezrobotnych z ewidencji są podjęcia pracy, stanowią one 43,7% ogółu 
(dane na 31.12.2019) . 
W końcu grudnia 2019 roku w powiecie chrzanowskim status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy posiadało 2155 osób 
bezrobotnych, co oznacza, że 81% bezrobotnych spełniało kryteria by być zaliczonym do tej kategorii. Trzeba zaznaczyć, że jedna osoba 
może spełniać kryteria by jednocześnie być zakwalifikowaną do kilku grup w szczególnej sytuacji.  
Stąd większość osób bezrobotnych należy do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymagających różnorodnej formy pomocy w 
drodze do podjęcia pracy. 
Najczęściej realizowane formy wsparcia: 
 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego –- prace interwencyjne –  

staż , bon stażowy, 
 bon zatrudnieniowy, bon zasiedleniowy,  
 dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, 
 prace społecznie użyteczne, 
 roboty publiczne. 

I.3.2 
 

Systematyczne badanie i 
prognozowanie potrzeb kadrowych 
(zatrudnieniowych) pracodawców z 

terenu powiatu 

Powiatowy Urząd Pracy 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W 2015 roku PUP współpracował z ponad 1800 podmiotami gospodarczymi,  
z czego ponad 550 to nowi pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali z usług tut. Urzędu.  
Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zorganizowano spotkanie dla pracodawców, mające na celu przekazanie informacji  
o instrumentach i usługach rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nasze usługi promowano 
również podczas Gali Przedsiębiorczości 2015, która wyróżnia w drodze konkursu najlepszych powiatowych pracodawców. 
Uczestniczyliśmy także  
w targach pracy, organizowanych przez ościenne urzędy – PUP Jaworzno i PUP Oświęcim, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej – 
Targi Przedsiębiorczości 2015,  
a także przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Chrzanowie i Krzeszowicach przy OHP Kraków – Chrzanowskie Targi Edukacji i Pracy. 
Dodatkowo po raz pierwszy w okresie września – listopada w latach 2015r-2018. tut. Urząd przeprowadził badania ankietowe wśród 
pracodawców na temat bieżącego poziomu zatrudnienia oraz planowanych zmian w tym zakresie, na potrzeby monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Do wypełnienia ankiety zostało zaproszonych przedsiębiorstwa, ok. 1/3 
zdeklarowała zwiększenie zatrudnienia, w szczególności w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego, sprzedawca oraz fryzjer. 
Na koniec grudnia 2016r. figurowało ponad 2800 firm, z czego 409 to nowi pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali z usług tut. 
Urzędu. Wśród tych firm byli także inwestorzy, tworzący nowe miejsca pracy. Z roku na rok sukcesywnie wzrasta liczba organizowanych 
giełd pracy, gdyż jest to forma pośrednictwa pracy pozwalająca na szybkie i skuteczne realizowanie zgłoszonych ofert pracy. W 2016r. 
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zorganizowaliśmy 26 giełd pracy, w których uczestniczyło 575 osób. 
W rejestrem pracodawców na koniec 2017r figurowało blisko 2800 firm, z czego 378 to nowi pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali 
z usług tut. Urzędu.  
Pośrednicy pracy promują oferowane usługi i pozyskują oferty pracy, bezpośrednio u pracodawców. W 2017r. zrealizowano 242 wizyty  
u przedsiębiorców, w wyniku czego pozyskano 707 oferty pracy. Zorganizowano 26 giełd pracy, czyli bezpośrednich spotkań rekrutacyjnych 
kandydatów do pracy z pracodawcami,  w których uczestniczyło 456 osób. 
Biorąc pod uwagę zmiany w liczbie bezrobotnych wg stażu pracy w roku 2017 i 2018 stwierdzić należy, że wzrost liczby bezrobotnych 
nastąpił tylko w kategorii bezrobotnych ze stażem pracy 30 lat i więcej. W pozostałych kategoriach zanotowano spadek. Największy spadek 
liczby bezrobotnych należy zaobserwować w kategorii osób ze stażem pracy od 10 do 20 lat (spadek o 84 osoby) natomiast najmniejszy 
spadek dotyczył osób ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (spadek o 19 osób). Sytuacja na rynku pracy w 2018 roku była bardzo dobra. 
Wskazywał na to zarówno systematyczny wzrost liczby pracujących, jak i rekordowo niski poziom bezrobocia. W trzecim kwartale 2018 
roku liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom ponad 16,6 mln osób. Rok 2018 był także kolejnym dobrym rokiem dla rynku 
pracy w powiecie chrzanowskim. Na przestrzeni ostatnich lat poziom bezrobocia uległ wyraźnemu spadkowi. Liczba bezrobotnych w 
powiecie chrzanowskim w porównaniu do roku 2017 zmniejszyła się o 250 osób (tj. spadek o 7%), natomiast w stosunku do roku 2010 
odnotowano spadek aż o 44%, tj. o 2593 osoby. Obniżyła się także stopa bezrobocia. Na koniec roku 2018 w powiecie chrzanowskim 
wyniosła 8,1% co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 spadła o 0,7 pkt. proc. Należy również zwrócić uwagę na 
fakt, że systematycznie poprawia się sytuacja młodych. Z danych prezentowanych w statystyce chrzanowskiego urzędu pracy wynika, iż na 
koniec 2018 roku zarejestrowanych było 777 osób bezrobotnych do 30 roku życia (23,5%), a więc o 54 osoby mniej niż przed rokiem. 
Odsetek w ogóle bezrobotnych pozostał na takim samym poziomie. Spada również udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób 
pozostających bez pracy. W stosunku do roku poprzedniego ich liczba zmniejszyła się o 277 osób (o 14%), a odsetek w ogóle bezrobotnych 
zmniejszył się o 4,2 p. proc. W rejestrze pracodawców na koniec grudnia 2018 r. figurowało ponad 2900 firm i instytucji, z czego 262 to nowi 
pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali z usług tut. Urzędu. Wśród tych firm byli także inwestorzy, tworzący nowe miejsca pracy. 
Pośrednicy pracy promują oferowane usługi i pozyskują oferty pracy, bezpośrednio u pracodawców. W 2018r.zrealizowano 250 wizyt u 
przedsiębiorców, w wyniku czego pozyskano 629 ofert pracy. 
W 2018 r. zorganizowano 22 giełdy pracy, czyli bezpośrednie spotkania rekrutacyjne kandydatów do pracy z pracodawcami, w których 
uczestniczyły243 osoby. 
W 2019 roku pracodawcy zgłosili do tut. Urzędu 4072 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej tj. o 15% mniej niż w roku 2018. 
Większość stanowiły oferty pracy niesubsydiowanej, których napływ w porównaniu do roku poprzedniego był mniejszy o 17%. Ponadto 
utrzymała się tendencja spadkowa ofert pracy subsydiowanej na poziomie 8 % w stosunku do roku 2018. 
W rejestrze pracodawców na koniec grudnia 2019 roku figurowało ponad 2800 firm i instytucji, z czego 200 to nowi pracodawcy, którzy po 
raz pierwszy korzystali z usług tut. Urzędu. Pośrednicy pracy promowali oferowane usługi i pozyskiwali oferty pracy głównie poprzez 
kontakty telefoniczne, e-maile oraz bezpośrednio u pracodawców. W 2019 roku zrealizowano 59 wizyt u przedsiębiorców i dokonano prawie 
1200 kontaktów telefonicznych, w wyniku czego pozyskano 226 ofert pracy.  
W 2019 roku zorganizowano 28 giełdy pracy na terenie urzędu, czyli bezpośrednie spotkania rekrutacyjne kandydatów do pracy z 
pracodawcami, w których uczestniczyło 267 osób. Na taką formę współpracy decydowały się głównie zakłady pracy z branży produkcyjnej, 
agencje pracy czy pracodawcy spoza powiatu chrzanowskiego. 
Dodatkowo zorganizowano spotkanie informacyjne w zakresie legalizacji pobytu oraz zasad zatrudniania obcokrajowców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wykład poprowadził ekspert z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczyło 25 przedstawicieli lokalnego biznesu. 

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 

Powiat Chrzanowski  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Realizacja  projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”, dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarte zostało Porozumienie nr 1/CKZ/2017 z dnia 16.11.2017 r., którego 
efektem jest utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie. 
W ramach CKZ: 
 kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich,  
  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. obcego zawodowego (język angielski i język niemiecki,  
  staże, 
  wsparcie edukacyjno-zawodowe, stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych  
 wyjazdy zawodoznawcze na targi edukacyjne i zawodowe. 
Zadania CKZ: 
 współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniami zawodowymi, urzędami pracy, 
 współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego, w tym 

realizacji kształcenia dualnego, 
 organizacja i realizacja staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach, 
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  przygotowanie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, organizacja zajęć pozalekcyjnych, w 
tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, we współpracy z 
pracodawcami realizacja praktyk i staży, 

  dbałość o jak najlepsze wyposażenie poszczególnych pracowni i warsztatów, wdrażanie nowych technologii i uczestniczenie w ich 
upowszechnianiu, 

  współpraca z uczelniami np. w zakresie realizacji komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, 
  innowacyjne usługi w zakresie doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, 
  prowadzenie egzaminów potwierdzających nabytą wiedzę, 
  projektowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy, z pracodawcami i uczelniami, organizowanie staży dla 

nauczycieli, 
 koordynowanie przepływu informacji pomiędzy rynkiem pracy i edukacji, organizowanie spotkań, szkoleń, 

  tworzenie klas patronackich. 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 spotkania uczniów z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery (m.in. zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy, najpopularniejsze i 

najbardziej potrzebne zawody na rynku pracy), 
 zapoznanie uczniów z możliwościami kształcenia pomaturalnego (m.in. spotkania z przedstawicielami szkół policealnych i szkół 

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

II Liceum 
Ogólnokształcące w 

Chrzanowie 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Zajęcia młodzieży z Doradcą Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, współpraca z Małopolską Uczelnią Państwową w 
Oświęcimiu, dzięki której uczniowie klas medycznych IILO mają możliwość poznania specyfikę zawodu ratownika medycznego i 
pielęgniarstwa, współpraca z UJ wydziałem chemii leków współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym  - zajęcia warsztatowe z 
anatomii człowieka dla uczniów klas medycznych. Uczniowie klas mundurowych brali bardzo aktywny udział we wszystkich rocznicowych 
uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia i daty w życiu 
każdego Polaka. Aktywnie działają na rzecz środowiska lokalnego podejmując współpracę ze Związkiem Kombatantów, Związkiem 
Inwalidów Wojennych. 
Angażują się w przygotowania uroczystości np. Święto Flagi czy Powiatowy Dzień Seniora. Reprezentują Powiat Chrzanowski w 
uroczystościach wojewódzkich „Święto Dumy i Radości’. „Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie. Swoje umiejętności podnosili 
poprzez udział w szkoleniach i kursach, biorąc udział w zawodach strzeleckich na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Udzielanie pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz ukierunkowania zainteresowań. Nawiązanie współpracy z 
Doradcą Zawodowym oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową (PUP Chrzanów, doradca zawodowy PPP). 
Rozmowy indywidualne, testy związane z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów zawodowych. Zajęcia młodzieży z Doradcą 
Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim 
i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, 
kontynuowanie współpracy II LO z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, UJ oraz Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu oraz 
promowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia np. promocja klas mundurowych 
ZADANIA PLANOWANE  
Udzielanie pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz ukierunkowania zainteresowań. Nawiązanie współpracy z 
Doradcą Zawodowym oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową (PUP Chrzanów, doradca zawodowy PPP). 
Rozmowy indywidualne, testy związane z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów zawodowych. Zajęcia młodzieży z Doradcą 
Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim 
i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, kontynuowanie współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, UJ oraz 
Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu oraz promowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia np.  promocja klas mundurowych 

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkoła posiada stałą ofertę edukacyjną. 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Współpraca Zespołu promocyjnego z samorządem w tworzeniu informatora wydawanego przez Powiat Chrzanowski kierowanego do 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i  podstawowych promującego kierunki w których kształcą jednostki Powiatu Chrzanowskiego  

Zespół Szkół w Libiążu 
Współpraca z Tauron Wydobycie i Tauron Energia – umowa patronacka: 
 technik górnictwa podziemnego  
technik energetyk 
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Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
uruchomienie kierunku technik programista 
ZADANIA PLANOWANE 
planowanie uruchomienia nowych kierunków kształcenia, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (SP6) Od 2018 r. – współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 
(SP8) współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi i  ponadpodstawowymi 
(SP PŁAZA) Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
(SP6) współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 
(SP8) współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi  
(SP PŁAZA) Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 
ZADANIA PLANOWANE 
(SP6)współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 
(SP8) współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi  
(SP PŁAZA) Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 

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 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W I LO w Chrzanowie w latach 2015-2019 odbywały się praktyki studentów oraz staże zawodowe. 

II Liceum 
Ogólnokształcące w 

Chrzanowie 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Zajęcia młodzieży z Doradcą Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, współpraca z Małopolską Uczelnią Państwową w 
Oświęcimiu, dzięki której uczniowie klas medycznych IILO mają możliwość poznania specyfikę zawodu ratownika medycznego i 
pielęgniarstwa, współpraca z UJ wydziałem chemii leków, współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym  - zajęcia warsztatowe z 
anatomii człowieka dla uczniów klas medycznych Aktywna działalność klas mundurowych poprzez angażowanie się w lokalne działania 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Udzielanie pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz ukierunkowania zainteresowań. Nawiązanie współpracy z 
Doradcą Zawodowym oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową (PUP Chrzanów, doradca zawodowy PPP). 
Rozmowy indywidualne, testy związane z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów zawodowych. Zajęcia młodzieży z Doradcą 
Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim 
i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, 
ZADANIA PLANOWANE 
Udzielanie pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz ukierunkowania zainteresowań. Nawiązanie współpracy z 
Doradcą Zawodowym oraz innymi instytucjami zajmującymi się preorientacją zawodową (PUP Chrzanów, doradca zawodowy PPP). 
Rozmowy indywidualne, testy związane z preorientacją zawodową, udostępnienie informatorów zawodowych. Zajęcia młodzieży z Doradcą 
Zawodowym, lekcje przedsiębiorczości. Współpraca z PCKU, konkurs „ Lekcje ZUS”, konkurs NBP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim 
i Europejskim Rynku Pracy, turniej Wiedzy o Zawodach, kontynuowanie współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, UJ oraz 
Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  

prowadzenie indywidualnych konsultacji, lekcji z zakresu doradztwa zawodowego, 
spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami. 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W ramach projektu  “Rozwój edukacji w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” uczniowie  korzystali z płatnych staży i stypendiów  dla 
uzdolnionych uczniów i wyjazdów zawodowoznawczych do firm i na targi.  Odbywali spotkania z doradcą zawodowym w zakresie przygo-
towania na rynek pracy. 
W ramach programów nauczania odbywali praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne u pracodawców. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W ramach projektu  “Rozwój edukacji w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” uczniowie  korzystali z płatnych staży i stypendiów  dla 
uzdolnionych uczniów i wyjazdów zawodowoznawczych do firm  i na targi. Odbywają  spotkania z doradcą  zawodowym w zakresie przygo-
towania na rynek pracy. 
W ramach programów nauczania odbywali praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne u pracodawców. W roku szkolnym 2019/2020 zostało 
zawartych 60 umów z pracodawcami 
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ZADANIA PLANOWANE 
W ramach projektu  " Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowe-
go" uczniowie będą korzystali z płatnych staży i stypendiów  dla uzdolnionych uczniów  ,  wyjazdów zawodowoznawczych do firm i na targi . 
Zaplanowano spotkania z doradcą  zawodowym w zakresie przygotowania na rynek pracy. 
W ramach programów nauczania  uczniowie będą odbywać  praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne u pracodawców. 

Zespół Szkół w Libiążu 
ZADANIA ZREALIZOWANE  
Projekt „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym”  - staże wakacyjne w ramach projektu. 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 Udział uczniów w wakacyjnych stażach zawodowych podczas działań projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce 
 Udział Ośrodka w projekcie „Otwarta firma”, który jest realizowany corocznie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w War-

szawie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; odbywają się spotkania uczniów z pracodawcami w zakładach pracy i w szko-
le, 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: zapo-
znanie 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. 

 Od roku szkolnego 2017/2018 realizacja zajęć edukacyjnych Doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej oraz w 
Branżowej Szkole I stopnia. 

 Realizacja Programu doradztwa zawodowego we wszystkich klasach w szkołach wchodzących w skład SOSW. 
 Działania w Szkolnym kole aktywizacji zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Udział Ośrodka w projekcie „Otwarta firma”, który jest realizowany corocznie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie 
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; odbywają się spotkania uczniów z pracodawcami w zakładach pracy i w szkole, o tema-
tyce 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: zapozna-
nie 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 
Realizacja zajęć edukacyjnych Doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej oraz w Branżowej Szkole I stopnia. 
Realizacja Programu doradztwa zawodowego we wszystkich klasach w szkołach wchodzących w skład SOSW. 
Działania w Szkolnym kole aktywizacji zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia. 
ZADANIA PLANOWANE  
Udział Ośrodka w projekcie „Otwarta firma”, który jest realizowany corocznie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie 
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; odbywają się spotkania uczniów z pracodawcami w zakładach pracy i w szkole, o tema-
tyce 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: zapozna-
nie 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 
Realizacja zajęć edukacyjnych Doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej oraz w Branżowej Szkole I stopnia. 
Realizacja Programu doradztwa zawodowego we wszystkich klasach w szkołach wchodzących w skład SOSW. 
Działania w Szkolnym kole aktywizacji zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia. 
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Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 

Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
W ramach realizacji zadań statutowych Poradni 31 uczniów  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych skorzystało z pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w formie diagnozy związanej z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu (dodatkowo 14 uczniów szkół podstawo-
wych skorzystało z tej formy pomocy). 
Działalność diagnostyczna poradni wiązana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – 
47 osób objętych wsparciem (Raport o stanie powiatu za 2018r) 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (SP3)Zadania realizowane w ramach doradztwa zawodowego – indywidualne konsultacje, prezentacja ofert szkół, udział w Festiwalu 
zawodów  w Małopolsce, wycieczki zawodoznawcze, spotkania z pracodawcami. 
(SP6) Od 2018 r. - realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
od 2015 r. - współpraca z PPP w Chrzanowie; spotkania z absolwentami szkoły; prelekcje prowadzone przez: Policję, Straż Pożarną, Służbę 
zdrowia, Leśników, Górników, Budowlańców, Piekarzy, Sklepikarzy, Fryzjerów 
(SP8) Od 2018 r. - realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
współpraca z PPP w Chrzanowie; spotkania z absolwentami szkoły; prelekcje prowadzone przez: Policję, Straż Pożarną, Służbę zdrowia, 
Leśników, Górników, Budowlańców, Piekarzy, Sklepikarzy, Fryzjerów 
(SP10) 
21.09.2018 r. w szkole powstało Gminne Centrum Szkolnego Doradcy Zawodowego. Wykład na temat znaczenia doradztwa zawodowego i 
jego miejscu w systemie edukacji wygłosił dr Marian Piekarski - Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. 
Odbyły się I warsztaty pt. „WSDZ – tworzenie dokumentacji”. Warsztaty dotyczyły pisania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego. 
04.06.2019 r. odbyły się warsztaty – myślenie wizualne w doradztwie i nie tylko, podstawy sketchnotingu 
(SP PŁAZA) Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; współpraca z PPP w Chrzanowie; spotkania z absolwentami 
szkoły – Impreza środowiskowa „Dzień absolwenta”,  spotkania zawodoznawcze prowadzone przez pracowników : policji, straży pożarną, 
służby zdrowia, leśników, górników, budowlańców, fizjoterapeutów.  Wyjazd uczniów do siedziby TVN w Krakowie.  Organizacja wyjazdów: 
Małopolska noc naukowców: AGH Kraków, wykłady na UJ w Krakowie: „Chemik na miejscu zbrodni”, „ Ciekawa chemia”, „ Światło i chemia”, „ 
Pokazy kriogeniczne”. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
(SP3)Zadania realizowane w ramach doradztwa zawodowego w szkole podstawowej – indywidualne konsultacje, prezentacja ofert szkół, 
udział w Festiwalu zawodów  w Małopolsce, wycieczki zawodoznawcze, spotkania z pracodawcami. 
(SP6) realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
współpraca z PPP w Chrzanowie; spotkania z absolwentami szkoły; prelekcje prowadzone przez: Policję, Straż Pożarną, Służbę zdrowia, 
Leśników, Górników, Budowlańców, Piekarzy, Sklepikarzy, Fryzjerów 
(SP8) realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; współpraca z PPP w Chrzanowie; spotkania z absolwentami szkoły; 
prelekcje prowadzone przez: Policję, Straż Pożarną, Służbę zdrowia, Leśników, Górników, Budowlańców, Piekarzy, Sklepikarzy, Fryzjerów 
(SP PŁAZA) Ewaluacja i aktualizacja zadań doradztwa zawodowego. Udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadpodstwwowych. 
ZADANIA PLANOWANE  
(SP3)Zadania realizowane w ramach doradztwa zawodowego w szkole podstawowej – indywidualne konsultacje, prezentacja ofert szkół, 
udział w Festiwalu zawodów  w Małopolsce, wycieczki zawodoznawcze, spotkania z pracodawcami. 
(SP6) realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
współpraca z PPP w Chrzanowie; spotkania z absolwentami szkoły; prelekcje prowadzone przez: Policję, Straż Pożarną, Służbę 
zdrowia,Leśników, Górników, Budowlańców, Piekarzy, Sklepikarzy, Fryzjerów 
(SP8) realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
współpraca z PPP w Chrzanowie; spotkania z absolwentami szkoły; prelekcje prowadzone przez: Policję, Straż Pożarną, Służbę zdrowia, 
Leśników, Górników, Budowlańców, Piekarzy, Sklepikarzy, Fryzjerów 
(SP10) 
W związku z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Szkolnego Doradcy Zawodowego  listopadzie 2020 r. planowane są kolejne warsztaty z 
doradztwa zawodowego. 
(SP PŁAZA) Ewaluacja i aktualizacja zadań doradztwa zawodowego. Udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych. Udział 
w powiatowych targach edukacyjnych. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych. 

Gmina Alwernia 

Szkoły i placówki 
oświatowe z Gminy 
Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkoła Podstawowa w Alwerni 
 organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych na terenie szkoły, 
 realizacja projektu SPINKA (Szkolny Punkt Informacji i Kariery). 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
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Szkoła Podstawowa w Alwerni - SPINKA 

I.3.5 
Promocja podejmowania nauki na 

kierunkach zawodowych, w tym 
technicznych 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Promocja szkół powiatowych, poprzez zamieszczanie informacji na www.powiat-chrzanowski.pl oraz profilu Powiatu Chrzanowskiego na 
FB. W szczególności w zakresie kampanii informacyjnej o kierunkach nauczania prowadzonych przez szkoły ponadpodstawowe (do 2019 
ponadgimnazjalne) w okresie naboru do szkół, jak również promocja bieżącej działalności placówek. 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Strona internetowa, informatory, filmy promocyjne, targi edukacyjne, ulotki, plakaty, media społecznościowe, kursy zawodowe. 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 prezentowanie ofert szkół z Powiatu Chrzanowskiego kształcących na kierunkach technicznych, 
 wyjścia z uczniami do PCKU w Chrzanowie na warsztaty szkoleniowe i konferencje. 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015-2019 
 PCKU w Chrzanowie promowało podejmowanie kształcenia zawodowego organizując stoiska i zajęcia warsztatowe w czasie imprez 

środowiskowych tj.: Ziemniaczysko pod Lipowcem, Herbatka u Zieleniewskich, Hellowen, Dzień Kobiet, Szanty nad Wisłą.  
 Doradca zawodowy PCKU przeprowadzał prelekcje dla uczniów klas maturalnych w szkołach na terenie powiatu chrzanowskiego na temat 

możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe oraz oferty edukacyjnej PCKU. 
 PCKU na stronie internetowej i Facebooku promowało podejmowanie kształcenia zawodowego przez osoby dorosłe. 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Promocja nauki na kierunkach zawodowych: 
Uczestnictwo w Powiatowych Targach Edukacyjnych w Chrzanowie w latach 2002 - 2017 (aż do ich zakończenia). 
Uczestnictwo w Festiwalu Zawodów w Krakowie (cyklicznie od 2014 r), na którym prezentujemy na dwóch stoiskach zawody z branży 
mechanicznej i mechatronicznej oraz budowlanej. 
Wieloletnia organizacja wyjazdów promocyjnych do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Powiatu, podczas których nasi uczniowie i 
nauczyciele przybliżają młodzieży tajniki wszystkich prowadzonych przez ZST Fablok zawodów. 
Organizacja Dni Otwartych dla uczniów oraz rodziców, w czasie których odbywają się pokazy w pracowniach oraz na warsztatach szkolnych 
promujące poszczególne kierunki nauczania zawodowego. 
Organizacja zajęć dla gimnazjalistów np. z modelowania 3D, zachęcających do wybrania nauki w naszej szkole, podczas których gimnazjaliści 
wykonują ćwiczenia. 
Wykonywanie i ciągła aktualizacja ulotek z informacjami o zawodach, rozdawanych podczas promocji. 
Wykonywanie prezentacji i filmów promocyjnych zawierających charakterystyki poszczególnych zawodów oraz ujęcia z zajęć w różnych 
pracowniach, prezentowane podczas promocji w szkołach oraz na Targach Edukacyjnych. 
Wykonywanie plakatów z ofertą edukacyjną, rozwieszanych w szkołach na terenie powiatu. 
Wykonywanie i rozmieszczanie na terenie Powiatu Chrzanowskiego banerów reklamujących nowowprowadzane kierunki kształcenia 
zawodowego. 
Umieszczanie na stronie oraz facebooku szkoły informacji z charakterystyką zawodów oraz kierunkami studiów na których można 
kontynuować naukę po zdobyciu dyplomu technika w danym zawodzie. 
Dwukrotny udział w Małopolskiej Nocy Naukowców w Chrzanowie. Zorganizowanie stoiska na placu Tysiąclecia. Promocja zawodów technik 
mechanik, elektryk i mechatronik. Przeprowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zajęć pokazowych z zakresu elektro-pneumatyki, 
budowy i programowania robotów oraz druku 3d. 
W czasie spotkań z młodzieżą ze szkół podstawowych przedstawiamy korzyści płynące z wyboru nauki w szkole technicznej, prezentując 
projekty w których szkoła uczestniczy, w ramach których uczniowie mogą:  podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w bezpłatnych kursach 
pozwalających zdobyć uprawnienia SEP, spawalnicze, obsługi wózków widłowych, obrabiarek CNC, programów inżynierskich i wiele innych,  
uczestniczyć w płatnych stażach wakacyjnych, pobierać stypendium za przystąpienie do projektu. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Promocja nauki na kierunkach zawodowych: 
Umieszczanie na stronie oraz facebooku szkoły informacji z charakterystyką zawodów oraz kierunkami studiów na których można 
kontynuować naukę po zdobyciu dyplomu technika w danym zawodzie 
ZADANIA PLANOWANE  
Promocja nauki na kierunkach zawodowych: 
Uczestnictwo w Festiwalu Zawodów w Krakowie (cyklicznie od 2014 r), na którym prezentujemy na dwóch stoiskach zawody z branży 
mechanicznej i mechatronicznej oraz budowlanej. 
Wieloletnia organizacja wyjazdów promocyjnych do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Powiatu, podczas których nasi uczniowie i 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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nauczyciele przybliżają młodzieży tajniki wszystkich prowadzonych przez ZST Fablok zawodów. 
Organizacja Dni Otwartych dla uczniów oraz rodziców, w czasie których odbywają się pokazy w pracowniach oraz na warsztatach szkolnych 
promujące poszczególne kierunki nauczania zawodowego. 
Organizacja zajęć dla ósmoklasistów np. z modelowania 3D, zachęcających do wybrania nauki w naszej szkole, podczas których gimnazjaliści 
wykonują ćwiczenia. 
Wykonywanie i ciągła aktualizacja ulotek z informacjami o zawodach, rozdawanych podczas promocji. 
Wykonywanie prezentacji i filmów promocyjnych zawierających charakterystyki poszczególnych zawodów oraz ujęcia z zajęć w różnych 
pracowniach, prezentowane podczas promocji w szkołach oraz na Targach Edukacyjnych. 
Wykonywanie plakatów z ofertą edukacyjną, rozwieszanych w szkołach na terenie powiatu. 
Wykonywanie i rozmieszczanie na terenie Powiatu Chrzanowskiego banerów reklamujących nowowprowadzane kierunki kształcenia 
zawodowego. 
Umieszczanie na stronie oraz facebooku szkoły informacji z charakterystyką zawodów oraz kierunkami studiów na których można 
kontynuować naukę po zdobyciu dyplomu technika w danym zawodzie. 
Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców w Chrzanowie. Zorganizowanie stoiska na placu Tysiąclecia. Promocja zawodów technik mechanik, 
elektryk i mechatronik. Przeprowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zajęć pokazowych z zakresu elektro-pneumatyki, budowy i 
programowania robotów oraz druku 3d. 
W czasie spotkań z młodzieżą ze szkół podstawowych przedstawiamy korzyści płynące z wyboru nauki w szkole technicznej, prezentując 
projekty w których szkoła uczestniczy, w ramach których uczniowie mogą: podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w bezpłatnych kursach 
pozwalających zdobyć uprawnienia SEP, spawalnicze, obsługi wózków widłowych, obrabiarek CNC, programów inżynierskich i wiele innych., 
uczestniczyć w płatnych stażach wakacyjnych. 
- pobierać stypendium za przystąpienie do projektu. 

Zespół Szkół w Libiążu 
ZADANIA ZREALIZOWANE  
Targi edukacyjne 

Wyjazdy do Szkół Podstawowych 

Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Udział w targach edukacyjnych, na imprezach regionalnych ( na Lipowcu)promowanie zawodów na terenie powiatu i małopolski i Europy - 
fryzjerstwo we Francji, 
promocja szkoły realizowana w szkołach podstawowych i wśród społeczności lokalnej 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przedstawienie oferty zawodów i zachęcanie uczniów do kształcenia zawodowego 
ZADANIA PLANOWANE 
Dalsze promowanie kierunków kształcenia zawodowego 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Przedstawianie informacji o zawodach kształconych w szkole podczas dni otwartych Branżowej Szkoły I stopnia, prezentacja osiągnięć za-
wodowych uczniów na stronie internetowej szkoły, na portalu fb 
Przedstawianie informacji o przebiegu nauki i możliwości zdawania egzaminów zawodowych w szkole i u pracodawców współpracujących 
ze szkołą 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przedstawianie informacji o zawodach kształconych w szkole podczas dni otwartych Branżowej Szkoły I stopnia, prezentacja osiągnięć za-
wodowych uczniów na stronie internetowej szkoły, na portalu fb 
Przedstawianie informacji o przebiegu nauki i możliwości zdawania egzaminów zawodowych w szkole i u pracodawców współpracujących 
ze szkołą 
ZADANIA PLANOWANE 
Przedstawianie informacji o zawodach kształconych w szkole podczas dni otwartych Branżowej Szkoły I stopnia, prezentacja osiągnięć za-
wodowych uczniów na stronie internetowej szkoły, na portalu fb 
Przedstawianie informacji o przebiegu nauki i możliwości zdawania egzaminów zawodowych w szkole i u pracodawców współpracujących 
ze szkołą 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
(SP1) Wyjazdy na Festiwal Zawodów do Krakowa, spotkania z przedstawicielami szkół średnich Powiatu, udział w dniach otwartych tych 
szkół, spotkania w PUP. 
(SP3) Prezentacja techników i szkół branżowych, udział w Dniach Otwartych Szkół, spotkania z pracodawcami, filmy zawodoznawcze 
(SP5) Od września 2018 szkoła realizuje zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa zawodowego, m.in. poszerzające wiedzę uczniów 
potrzebną do kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego, pomagające uczniom w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych. W związku z 
wdrożeniem reformy edukacji od 01 września 2018r. szkoła podejmuje współpracę ze szkołami zawodowymi oraz średnimi technicznymi, 
które zapraszane są na spotkania z uczniami klasy VIII. Podczas spotkań przedstawiane są oferty kształcenia w zakresie różnych zawodów, 
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rozdawane ulotki, prezentowane osiągnięcia szkół o profilach zawodowych, zbierane informacje na temat oczekiwań uczniów, planowane są 
dodatkowe spotkania z uczniami technikum (różne zawody), przedstawiane prezentacje multimedialne. Od września 2018r. uczniowie klas 
VIII wraz z wychowawcami uczestniczą w lekcjach pokazowych oraz dniach promocji w szkołach zawodowych i średnich technicznych. 
Podczas wizyt w szkołach ponadpodstawowych uczniowie są uczestnikami zajęć w zakresie różnych, wybranych zawodów oraz mają biorą 
udział w prezentacji pracowni kształcenia praktycznego oraz prezentacji nowoczesnych technologii, materiałów, produktów. 
(SP6) Od 2018 r. – zajęcia z doradcą zawodowym. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi (udział uczniów naszej szkoły  
w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych) 
(SP8) Od 2018 r. – zajęcia z doradcą zawodowym. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi (udział uczniów 
naszej szkoły w dniach otwartych tych szkół) 
(SP PŁAZA) Udział w powiatowych targach edukacyjnych. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych. 
(SP LUSZOWICE) Rok roczna promocja szkół średnich i zawodowych w ramach proorientacji zawodowej  
(SP BALIN) - spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych,  udział w konkursie, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 
Zawodowej 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
(SP3)Prezentacja techników i szkół branżowych, udział w Dniach Otwartych Szkół, spotkania z pracodawcami, filmy zawodoznawcze  
(SP5)Kontynuacja działań podjętych w latach 2015-2019. 
(SP6) zajęcia z doradcą zawodowym. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi (udział uczniów naszej szkoły  
w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych) 
(SP8) zajęcia z doradcą zawodowym. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi (udział uczniów naszej szkoły  
w dniach otwartych tych szkół)  
(SP PŁAZA) Udział w powiatowych targach edukacyjnych. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych. 
ZADANIA PLANOWANE 
(SP1)Spotkania z przedstawicielami szkół średnich Powiatu, udział w dniach otwartych tych szkół, spotkania w PUP, 
(SP3)Prezentacja techników i szkół branżowych, udział w Dniach Otwartych Szkół, spotkania z pracodawcami, filmy zawodoznawcze  
(SP5)Kontynuacja działań podjętych w latach 2015-2019. 
(SP6) zajęcia z doradcą zawodowym. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi (udział uczniów naszej szkoły  
w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych) 
(SP8) zajęcia z doradcą zawodowym. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi (udział uczniów naszej szkoły  
w dniach otwartych tych szkół) 
(SP PŁAZA) Udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych. Udział w powiatowych targach edukacyjnych. Spotkania z 
przedstawicielami szkół ponadpodstawowych. 
(SP BALIN) Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Zadanie  realizowane  poprzez współpracę z rodzicami w zakresie  edukacji dzieci i poradnictwo zawodowe związane z wyborem ścieżki 
kształcenia dla dziecka, gazetki informacyjne dla rodziców umieszczone  w placówkach, powielanie dla rodziców ulotek z ciekawymi 

artykułami z dziedziny wychowania i edukacji, umieszczanie artykułów oraz informacji oświatowych na stronach www placówek. 

Gmina Alwernia 
Szkoły i placówki oświatowe 
z Gminy Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkoła Podstawowa w Alwerni - Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkoła Podstawowa w Alwerni 
Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

I.3.6 
 

Wspieranie kształcenia ustawicznego 
oraz zdobywania nowych kwalifikacji 

przez mieszkańców Powiatu 

 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W latach 2015-2019 nauczyciele  
I LO w Chrzanowie uzyskiwali dodatkowe kwalifikacje kończąc studia podyplomowe, szkolenia i uczestnicząc w konferencjach. 
Równocześnie cały czas odbywa się motywacja do zdobywania nowych kwalifikacji i rozwoju zawodowego. 

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szeroki wybór kierunków kształcenia proponowany młodzieży Powiatu: klasy mundurowe, artystyczne, medyczne, 
ZADANIA PLANOWANE 
Szeroki wybór kierunków kształcenia proponowany młodzieży Powiatu: klasy mundurowe, artystyczne, medyczne, 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Współpraca Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie, zapraszanie przedstawicieli na prelekcje, udział szkoły w Targach Pracy, udział 
uczniów w kursach oferowanych przez MCK. 
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Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W ramach projektu  “Rozwój edukacji w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” uczniowie brali udział w kursach i zajęciach językowych 
takich jak: 
 Kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych: kurs SEP, kursy spawacza metodą MAG, MAG i TIG, kurs wózki jezdne, kurs 

wózki widłowe, kurs prawa jazdy kat. B 
 Kursy umiejętności zawodowych: kurs programowanie sterowników PLC, kurs montaż i uruchamianie układów elektropneumatycznych, 

kurs projektowanie i programowanie układów mechatronicznych, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs montaż i obsługa układów maszyn i 
urządzeń elektrycznych, kurs maszynowa obróbka skrawaniem (tokarz) 

 Kursy z oprogramowań inżynierskich: kurs obsługi programu ZERO-OSN, kurs obsługi programu SOLID EDGE, kurs obsługi programu 
AUTO CAD, kurs obsługi programu EDGE CAM 

 Zajęcia językowe: j. angielski zawodowy, j, niemiecki zawodowy 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W ramach projektu  “Rozwój edukacji w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”  uczniowie będą uczestniczyć  w :  
 Kursach przygotowujących  do uzyskania uprawnień zawodowych: kurs SEP (1 kurs),  
 Kursach  umiejętności zawodowych: kurs programowanie sterowników PLC, kurs montaż i uruchamianie układów 

elektropneumatycznych, kurs projektowanie i programowanie układów mechatronicznych, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs 
maszynowa obróbka skrawaniem (tokarz), kurs konserwacja układów maszyn i urządzeń elektrycznych 

 Kursach z oprogramowań inżynierskich: kurs obsługi programu ZERO-OSN, kurs obsługi programu SOLID EDGE, kurs obsługi programu 
AUTO CAD, kurs obsługi programu EDGE CAM 

 Zajęciach  językowych: j. angielski zawodowy, j, niemiecki zawodowy 
 Stażach  płatnych  dla uczniów wyjazdach  zawodowoznawczych do firm oraz w wyjazdach na targi 
ZADANIA PLANOWANE 
W ramach projektu  " Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego" uczniowie będą brali udział w kursach i zajęciach językowych takich jak: 
 Kursy kwalifikacyjne: kurs SEP, kursy spawacza metodą MIG, MAG i TIG, kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora wózka widłowego z 

wymianą butli LPG, kurs operatora wózka jezdnego z wymianą butli LPG, kurs operatora koparko-ładowarki, 
 Kursy umiejętności zawodowych: kurs operatora CNC, kurs programowania sterowników PLC z zastosowaniem w układach sterowania, 

kurs maszynowa obróbka skrawaniem (tokarz), kurs obsługi programu ZERO-OSN, kurs obsługi programu AUTO CAD, kurs obsługi 
programu SOLID EDGE, kurs obsługi programu SOLID EDGE pod drukarkę 3D 

 Kursy językowe i matematyczne: kurs j. angielski zawodowy, j. niemiecki zawodowy, j. rosyjski zawodowy, kurs zastosowania metod 
matematycznych w przedmiotach zawodowych, kurs zastosowania rachunku różniczkowego w technice 

 Będą mogli  korzystać  z płatnych staży , Wsparcia edukacyjno-zawodowego : doradztwa zawodowego , wizyt zawodowoznawczych 
stypendiów i  szkoleń “Mój pierwszy biznes” 

Zespół Szkół w Libiążu 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Kursy i szkolenia w ramach projektów unijnych 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
PCKU prowadzi kształcenie w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach, na które występuje 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Rozwija i dostosowuje swoją ofertę  do potrzeb pracodawców. W szkole policealnej kształcenie odbywało 
się w zawodach: technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, florysta, technik 
rachunkowości, technik informatyk, terapeuta zajęciowy. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych kształcenie odbywało się w zakresie 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: opiekun medyczny, florysta, technik rachunkowości, technik informatyk, asystent osoby 
niepełnosprawnej, technik usług fryzjerskich, kucharz, cukiernik, technik administracji.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kształcenie w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie kształcenia w szkole policealnej zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, 
technik administracji, a na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: technik rachunkowości, technik informatyk, technik usług 
fryzjerskich. 
ZADANIA PLANOWANE 
Poszerzanie oferty edukacyjnej PCKU zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. 
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Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (SP1)Realizacja programu DSD - nauka dodatkowego języka obcego-niemieckiego na poziomie rozszerzonym B1, kontynuacja nauki w I LO i 
na studiach 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
(SP1)Realizacja programu DSD - nauka dodatkowego języka obcego-niemieckiego na poziomie rozszerzonym B1, kontynuacja nauki w I LO i 
na studiach 
ZADANIA PLANOWANE 
(SP1)Realizacja programu DSD - nauka dodatkowego języka obcego-niemieckiego na poziomie rozszerzonym B1, kontynuacja nauki w I LO i 
na studiach 

I.3.7 

Doskonalenie bazy szkół i placówek 
oświatowych na terenie powiatu, w 

tym zawodowych i kształcenia 
ustawicznego 

Powiat Chrzanowski  
Wydział Promocji i 

Funduszy 
Pozabudżetowych  

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Realizacja projektu Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki 
zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych”. Projekt dotyczył podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w 
powiecie chrzanowskim poprzez rozwój bazy dydaktycznej i oferty edukacyjnej. Wyposażone w ramach projektu pracownie poprawiły 
atrakcyjność i konkurencyjność szkół powiatowych na terenie regionu, a także umożliwiły zdobycie kwalifikacji w zawodach atrakcyjnych na 
rynku pracy. Doposażenie pracowni nastąpiło w szkołach: 
Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini: pracownia lokalnych sieci komputerowych, pracownia aplikacji internetowych, pra-
cownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia urządzeń i sieci teleinformatycznych, pracownia urządzeń elektronicznych, pracownia 
komputerowa, pracownia gastronomiczna 
Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini: pracownia ekonomiczno – rachunkowa, pracownia technologii gastronomicznej, 
pracownia badań środowiska 
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie: pracownia montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych, pracownia komputerowa, pra-
cownia układów mechatronicznych, pracownia łączenia metali 
Zespół Szkół w Libiążu: pracownia elektryczna i elektroniczna, pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracownia 
rysunku technicznego 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie: pracownia zabiegów higienicznych, pracownia masażu, pracownia fry-
zjerska, pracownia kosmetyczna, pracownia nowoczesnych technik biurowych, pracownia komputerowa, pracownia komputerowa 2 
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie: pracownia hotelarska, pracownia cukiernicza, pracownia gastronomiczna, 
pracownia technologii mechanicznej, pracownia budowlana, pracownia komputerowa  
Realizacja projektu zakończyła się w 2015 roku 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Edukacji, Kultury 

i Sportu  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe i dydaktyczne, remonty i inwestycje w infrastrukturę edukacyjną powiatu. 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Wyposażenie szkoły w nowe ławki, rzutniki i rolety. Wymiana instalacji elektrycznej 

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Wyposażanie pracowni w sprzęt multimedialny, zakup pomocy naukowych, doposażenie biblioteki szkolnej, bieżące remonty, doposażenie 
sali gimnastycznej  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wyposażanie pracowni w sprzęt multimedialny, zakup pomocy naukowych, doposażenie biblioteki szkolnej, bieżące remonty, doposażenie 
sali gimnastycznej 
ZADANIA PLANOWANE  
Wyposażanie pracowni w sprzęt multimedialny, zakup pomocy naukowych, doposażenie biblioteki szkolnej, bieżące remonty, doposażenie 
sali gimnastycznej 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
zakup nowych pomocy dydaktycznych i naukowych, podręczników i laptopów. 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W ramach projektu   “Rozwój edukacji w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”  zostały doposażone pracownie szkole: Pracownia 
obrabiarek sterowanych numerycznie ( CNC), Pracownia  Metrologiczna , Pracownia Zajęć Praktycznych , Pracownia  Układów 
mechatronicznych. 
ZADANIA PLANOWANE 
W ramach projektu  " Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu  poprzez rozwój CKZ i oferty  kształcenia  
zawodowego" zaplanowano doposażenie  i modernizację pracowni szkolnych:  Pracowni maszynowej obróbki skrawaniem Pracowni 
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elektrycznej , Pracowni ruchudrogowego , Pracowni CNC 

Zespół Szkół w Libiążu 
ZADANIA ZREALIZOWANE  
Doposażenie pracowni z funduszy unijnych pozyskiwanych w ramach projektów. 

Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych w Trzebini  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Modernizacja zgodnie z wytycznymi ośrodków egzaminacyjnych dla zawodów technik informatyk, technik elektronik, technik usług 
fryzjerskich, itd. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Modernizacja zgodnie z wytycznymi ośrodków egzaminacyjnych dla zawodów technik informatyk, technik elektronik, technik usług fryzjer-
skich, itd. 
ZADANIAPLANOWANE 
Modernizacja zgodnie z wytycznymi ośrodków egzaminacyjnych dla zawodów technik informatyk, technik elektronik, technik usług 
fryzjerskich, itd. 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Rok szkolny 2015/2016 
Zakupiono: 
 wyposażenie do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej, zabiegów higienicznych, masażu, nowoczesnych technik biurowych i komputero-

wych w ramach projektu Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez pracowni nauki zawodów 
w powiatowych jednostkach oświatowych” za kwotę  ok. 175 000 zł 

 pomoce dydaktyczne do pracowni kosmetycznej i manicure (lampy lupy, urządzenie do mikroderabrazji, peeling kawitacyjny)  
 książki do biblioteki: 33 pozycje 
 zakup drobnego wyposażenia do pracowni zawodowych. 
Przeprowadzono remonty: 
 remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy PCKU, które uległy zalaniu w sierpniu ubiegłego roku 
 naprawiono stanowiska fryzjerskie, które również uległy zalaniu, 
 wyremontowano salę lekcyjną 102, 
 wykonano instalację elektryczną pod komputery i pod sieć Internet w pomieszczeniach 101 oraz 102 
 wymieniono wszystkie tablice z bezpiecznikami 
 wymiana bojlera w pracowni fryzjerskiej 
Rok szkolny 2016/2017 
Zakupione zostały pomoce dydaktyczne: 
 do pracowni kosmetycznej (taborety, stolik, lampy lupy, urządzenia: galvanic skin i peeling kawitacyjny, środki higieniczne);do pracowni 

fryzjerskiej (falownice, dyfuzor do suszarki, sanityzator, pędzle, szczotki, grzebienie, wałki, środki higieniczne); 
 do pracowni florystycznej (pistolety do kleju, sekatory, statyw na kwiaty, nożyczki, obcęgi, materiały florystyczne); 
 do pracowni gastronomicznej (miksery, puchary, miski, szklanki, talerze, noże); 
 do pracowni sterylizacji medycznej (testy kontroli pracy zgrzewarki) 
 do biblioteki książki i filmy. 
Zakupiono również serwer wraz z oprogramowaniem, tablice białe do sal dydaktycznych oraz drobne wyposażenie niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu zawodowego. 
Rok szkolny 2017/2018 
Zakupione zostały pomoce dydaktyczne: 
 do pracowni kosmetycznej: lampy UV- LED  do paznokci - 5 szt,  środki higieniczne, kosmetyki. 
 do pracowni informatycznej: dyski SSD – 16 szt., kable, skrętki, wtyki itp. 
 do pracowni fryzjerskiej: środki do pielęgnacji i farbowania włosów, infrazon 
 do pracowni florystycznej: kwiaty, ozdoby, materiały florystyczne, itp. 
 do pracowni kosmetycznej, zabiegów higienicznych – środki higieniczne 
 do pracowni cukierniczej: różne formy do pieczenia, termometry cukiernicze, miski itp. 
Rok szkolny 2018/2019 
Zakupione zostały pomoce dydaktyczne: 
 do pracowni zabiegów higie 
 nicznych: koce, pościel, koszule nocne, środki higieniczne 
 wyposażenie pracowni gastronomicznej/cukierniczej: miesiarka, podgrzewacz do czekolady, warnik do wody, maszynka do lodów, for-

my do ciast, ciasteczek, mufin 
 wyposażenie pracowni kosmetycznej: mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, wapozon, bruscher , kosmetyki i środki higieniczne 
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 kosmetyki dla zawodu fryzjer 
 kwiaty i akcesoria dekoracyjne dla zawodu florysta 
  lampa do projektora  
 projektor multimedialny 
 aparat fotograficzny 
 oprogramowanie MS Office do laptopów 
 książki do biblioteki dla zawodów technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy oraz do przedmiotu podejmo-

wanie działalności gospodarczej. 
Rok szkolny 2019/2020 semestr 1 
Zakupione zostały pomoce dydaktyczne na wyposażenie: 
 pracowni gastronomicznej: rondle, garnki, patelnie, tłuczki, noże, talerze, 
 pracowni fryzjerskiej: statywy, prostownice, suszarki, wałki, 
 pracowni zabiegów higienicznych: wanienki dezynfekcyjne, ciśnieniomierze mechaniczne, ciśnieniomierz elektroniczny, 
 pracowni sterylizacji medycznej: myjka ultradźwiękowa, zgrzewarka rolkowa, test do kontroli pomiaru białka, 
 pracowni florystycznej: stojaki metalowe, 
 pracowni komputerowej: dyski twarde. 
Zakupione zostały kosmetyki do nauki zawodu technik usług kosmetycznych i fryzjer oraz materiał florystyczny (kwiaty, ozdoby, szkła, 
osłonki, świeczki, wstążki itp.) do zajęć w zawodzie  florysta. 
Zakupiono również sprzęt komputerowy do serwerowni, notebook, podłączono do PCKU światłowód i przeprowadzono remont instalacji 
hydrantowej. 
ZADANIA PLANOWANE 
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych celem doposażenia, wymiany zużytych  a także niezbędnych do przygotowania 
ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Malowanie pomieszczeń w całym budynku. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizacja projektu „Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki za-
wodów w powiatowych jednostkach oświatowych”. Został zakupiony sprzęt do pracowni: komputerowej, cukierniczej, gastronomicznej, 
technologii mechanicznej, budowlanej i hotelarskiej na kwotę 81.107,70 zł.  
Przeprowadzenie remontu pracowni gastronomicznej po otrzymaniu wsparcia finansowego na przeprowadzenie tego zadania od Fundacji 
ING Dzieciom;  
Zakupienie wyposażenia do pracowni gastronomicznej 
Zakup wyposażenia i organizacja Sali specjalistycznej do prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżące przeprowadzenie remontów pracowni zawodowych i zakup wyposażenia  
Poszukiwanie sponsorów i projektów do przeprowadzania doskonalenia bazy 
ZADANIA PLANOWANE 
Bieżące przeprowadzenie remontów pracowni zawodowych i zakup wyposażenia  
Poszukiwanie sponsorów i projektów do przeprowadzania doskonalenia bazy 

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Malowanie sali plastycznej i korytarza w II budynku 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Obecnie w roku 2020 w I budynku Trzebinia, ul. Kościuszki 72 dokonano: 
 Wymiany grzejników wraz z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach oraz montaż separatora powietrza na dosyle instalacji 

centralnego ogrzewania. 
 Malowanie I pomieszczenia sali muzycznej. 
 Wymiana oświetlenia w I pomieszczeniu sali muzycznej. 
 Wymiana wykładziny podłogowej. 
 Pomalowanie ścian i sufitów w sanitariatach na parterze i I piętrze. 
ZADANIA PLANOWANE 
1. Wymagany remont kapitalny II budynku Trzebinia ul. Kościuszki 70 z uwzględnieniem:  
 adaptacji 1 pomieszczenia na strzelnicę sportową 
 modernizacji sali widowiskowej poprzez   wymianę nowego oświetlenia  oraz montaż dodatkowych świateł scenicznych, klimatyzacji,  

sceny na organizację przeglądów i festiwali 
 malowanie wszystkich sal w II budynku 
 remont sanitariatów aby były przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
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 dostosowanie całego budynku  dla osób niepełnosprawnych 
 montaż windy 
 adaptacja strychu na dodatkowe pomieszczenia na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 
2. Modernizacja I budynku Trzebinia, ul. Kościuszki 72 
 adaptacja strychu na dodatkowe pomieszczenia na prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży 
 dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych 
 montaż windy 
 malowanie pomieszczeń 
 remont sanitariatów (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
(SP3)W miarę posiadanych środków – doposażenie szkoły w  pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne 
(SP5) Budowa placu zabaw przy ulicy Fabrycznej w Chrzanowie. Budowa ogrodzenia  o wysokości 6m, piłkochwyty, na części powierzchni 
działki nr 4005/16 w Chrzanowie, przy Szkole Podstawowej Nr 5   w Chrzanowie. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów małej 
architektury  w miejscu publicznym służących rekreacji codziennej, na działce 4005/16 przy ulicy Fabrycznej, w miejscowości Chrzanów. 
Zakup pomocy dydaktycznych do lekcji w zakresie przedmiotów przyrodniczych, do zajęć sportowych, do świetlicy. Doposażenie biblioteki 
szkolnej w nowe pozycje książkowe. Zakup tablic interaktywnych projektorów multimedialnych oraz notebooków. Zakup sprzęt w ramach 
projektu Aktywna tablica ( tablica interaktywna, projektor multimedialny, interaktywny monitor dotykowy, wielofunkcyjny zestaw 
nagłośnienia, kolumna mobilna, głośniki do laptopa). Odnowienie parkietu na sali gimnastycznej. Zakup tabletów i gier do zajęć 
programowania dla uczniów  kl I – III. Wykonanie montaż żaluzji pionowych do sal lekcyjnych. Zakup kserokopiarek na potrzeby nauczycieli 
i sekretariatu szkoły. Zakup radioodtwarzaczy oraz sprzętu nagłaśniającego. Zakup licencji e- dziennika elektronicznego Librus oraz 
oprogramowana antywirusowego. Wyposażenie gabinet lekarskiego w ramach dotacji celowej, Wykonanie monitoringu wizyjnego.  Zakup 
ławek i krzeseł oraz szafek szatniowych dla uczniów.  
(SP PŁAZA) Budowa i oddanie do użytku społeczności szkolnej i lokalnej boiska szkolnego. 
(ZEASiP) Stałe doskonalenie bazy szkół i przedszkoli Gminy Chrzanów poprzez dostosowywanie budynków do zaleceń p.poż, 
termomodernizacje budynków oświatowych oraz Żłobka Miejskiego, budowa boisk sportowych oraz doposażenie istniejących , doposażenia 
placów zabaw, stałe doposażanie kuchni oraz  pomieszczeń szkolnych,  zakupy urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych, dostosowywanie 
szkół i przedszkoli dla potrzeb osób niepełnosprawnych,  wykonywanie monitoringów obiektów oświatowych,  zmiana sposobów 
ogrzewania z węglowych na ogrzewanie miejskie lub gazowe.   
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
(SP3)W miarę posiadanych środków – doposażenie szkoły w  pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne 
(SP PŁAZA) Modernizacja placu zabaw „ Radosna szkoła” 
(ZEASiP) Doposażanie placów zabaw, termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Chrzanów, dostosowanie placówek do 
zaleceń p.poż, wykonywanie dokumentacji dotyczących przyszłych dostosowań do aktualnych wymogów. 
ZADANIA PLANOWANE 
(SP3) W miarę posiadanych środków – doposażenie szkoły w  pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne 
(SP5) Zakup ławek i krzeseł, zakup szafek szatniowych,  zakup kosiarki, kontynuacja doposażenia pracowni przedmiotowych 
(ZEASiP) Planowane: dostosowywanie kolejnych placówek oświatowych za zaleceń p.poż. oraz aktualnych przepisów, rozbudowa Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w Chrzanowie. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 - Systematyczne remontowanie pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w miarę posiadanych środków i potrzeb, tj. remonty sal, 
schodów (87 000,00 złotych); 
2016 – (64 000,00 złotych) dostosowanie pomieszczeń w SP w Rozkochowie zgodnie  z rozporządzeniem przeciwpożarowym; częściowa 
termomodernizacja PS w Olszynach i PS w Zagórzu, rozpoczęta przebudowa pomieszczeń przedszkolnych w PS Mętków;  
W ramach bieżących remontów odnowiono  i przeprowadzono renowację parkietów w salach gimnastycznych Babic i Zagórza; Ogrodzono 
tereny szkolne przy SP Jankowice siatką panelową; Zakupiono 3 nowe pracownie komputerowe; malowanie sal, korytarzy i pomieszczeń 
szkolnych; oddanie boiska sportowego z nawierzchnią bitumiczną przy SP Zagórze i nowego placu zabaw przy szkole 
2017 – oddanie nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Mętkowie wraz z dodatkowymi  
3-ma salami lekcyjnymi i zapleczem (szatnie, łazienki); zakończenie termomodernizacji Przedszkoli w Olszynach i Zagórzu, przebudowy 
pomieszczeń w PS Mętków; Bieżące remonty (181 000,00 złotych) polegające na pomalowaniu pomieszczeń szkolnych: sal lekcyjnych, 
korytarzy, stołówek, wymianie powierzchni podłogowych, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych przeciwpożarowych (PS Zagórze), 
wymiana oświetlenia w szkołach i przedszkolach; 
2018 – bieżące remonty (22 000,00 złotych) – remonty sali gimnastycznej (ZS Babice), elewacji szkoły, malowanie sal, korytarzy, dolny 
remont oświetlenia, wykonanie bramy wjazdowej w PS Olszyny; Wybudowanie i oddanie do użytku nowego boiska sportowego ZS Babice ze 
sztucznej nawierzchni poliuretanowej;  
2019 – zakończenie i oddanie do użytku nowego przedszkola w Babicach; bieżące remonty (34 000,00 złotych) malowanie sal lekcyjnych, 
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korytarzy, wykonanie nowego muru oporowego za budynkiem szkoły w Zagórzu. 
Zakup dla szkół wyposażenia multimedialnego w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap eduacyjny – Gmina Babice” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Niezbędne bieżące remonty 
Zakup sprzętu multimedialnego w ramach programów: „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła +” 
ZADANIA PLANOWANE  
Niezbędne bieżące remonty 

Gmina Libiąż 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 „Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami 
integracyjnymi”, rozwój oferty przedszkola  
ZADANIA PLANOWANE  
Adaptacja skrzydła Szkoły Podstawowej nr 1 w Libiążu celem utworzenia „Ekologicznego przedszkola” 
Rozbudowa przedszkola samorządowego w ZS w Żarkach 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019 r.- Zadanie powiązane z I.2.3 - W 2019 r. funkcjonowało 11 oddziałów integracyjnych w 3 jednostkach. Ich utworzenie ma na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych, samorealizacji oraz rozwoju osobistego dzieci/uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Realizowano 
dodatkowo: zajęcia z języka obcego w ramach zajęć rozwijających; program DSD – zajęcia z języka niemieckiego; innowacja pedagogiczna 
z języka niemieckiego. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie  „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” 
dot. kształtowania kompetencji kluczowych; Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w zawodach technik spedytor, technik eksploatacji 
portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik analityk. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Realizacja Projektu: Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  
Celem projektu jest zakup 35 laptopów dla uczniów trzebińskich szkół podstawowych, które najpierw trafią do szkół podstawowych, a 
następnie do uczniów. Zgodnie z założeniami projektu sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej. Zakup sprzętu zmniejszy nierówności w zdalnym nauczaniu, w związku z brakiem sprzętu komputerowego w domu. 
Realizacja Projektu: Zdalna Szkoła w Gminie Trzebinia – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 
Celem projektu jest zakup 32 laptopów dla uczniów trzebińskich szkół podstawowych, których zakup zmniejszy nierówność w dostępie do 
nauczania zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Gmina Alwernia  
Szkoły i placówki 

oświatowe z Gminy 
Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia - Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej -udział w projekcie „Małopolskie 
talenty”, zakup pomocy dydaktycznych w ramach 0,4% podziału subwencji oświatowej dot. pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych 
Szkoła Podstawowa w Alwerni - termomodernizacja szkoły, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach projektów „Aktywna 
tablica” i „Małopolskie Talenty”, bieżące remonty i wyposażanie pomieszczeń szkolnych (kuchnia i jadalnia szkolna, sala do zajęć 
indywidualnych z dziećmi),  wyposażenie szkoły w indywidualne szafki uczniowskie. 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale - doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej- w miarę 
posiadanych środków;  udział w projekcie MEN „Aktywna Tablica”,  doposażenie bazy szkoły w ramach projektu „Małopolskie talenty” 
realizowanego we współpracy z MCDN oraz Urzędem Wojewódzkim 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty- Doposażenie pracowni przedmiotowych, projekt „Aktywna tablica” – zakup monitora dotykowego , 
Doposażenie pracowni komputerowej w ramach projektu „Małopolskie Talenty”, Doposażenie bazy w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, 
Pozyskanie sprzętu cyfrowego z projektu „Kraina bezpiecznego Internetu”. Wyposażenie gabinetu profilaktycznego pielęgniarki 
Szkoła Podstawowa w Brodłach - Wyposażenie gabinetu pielęgniarki -1 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
UM Alwernia Doposażenie szkół w ramach realizacji projektu „Małopolskie talenty” 
Szkoła Podstawowa w Alwerni - adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale - doposażenie bazy szkoły w ramach projektu „Małopolskie talenty” realizowanego we współpracy z MCDN 
oraz Urzędem Wojewódzkim 
ZADANIA PLANOWANE  
UM Alwernia - Przystępowanie do udziału w projektach pozwalających na uzyskanie dofinansowania na zakup doposażenia szkół 
Szkoła Podstawowa w Alwerni - budowa boisk przy szkole 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale - przystępowanie do projektów mogących doposażyć szkołę/ w miarę pojawiania się takowych/ 
Szkoła Podstawowa w Brodłach - „Klasa pod chmurką”-1 
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I.3.8 
 

Doskonalenie kadry pedagogicznej 
szkół i placówek oświatowych na 

terenie powiatu, w tym zawodowych i 
kształcenia ustawicznego 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W latach 2015-2019 kadra pedagogiczna dokształcała się i zdobywała nowe kwalifikacje z rożnych przedmiotów i zajęć dodatkowych dla 
uczniów. Ukończyli studia podyplomowe i szkolenia zgodnie z potrzebami szkoły.  

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkolenia w ramach Rady Pedagogiczne, kursy doszkalające, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, awanse zawodowe  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Szkolenia w ramach Rady Pedagogiczne, kursy doszkalające, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, awanse zawodowe 
ZADANIA PLANOWANE 
Szkolenia w ramach Rady Pedagogiczne, kursy doszkalające, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, awanse zawodowe 

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Udział kadry pedagogicznej szkoły w szkoleniach zawodowych ( szkolenia organizowane przez MCDN w Oświecimiu, 
Udział kadry pedagogicznej szkoły w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje 
dane- Twoja sprawa”  ( szkolenia org. przez GIODO, późniejszy UODO w Warszawie). 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W ramach projektu  “Rozwój edukacji w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”  nauczyciele korzystali z kursów: 
Kur kurs specjalistyczny AUTO CAD I i II stopień, INVENTOR I i II stopień, kurs modułowy z oprogramowań inżynierskich, kurs SEP dla 
nauczycieli. Ponadto nauczyciele brali udział w szkoleniowych  radach pedagogicznych nt: „Ocenianie kształtujące sposobem na wspieranie 
rozwoju ucznia.” „Ochrona danych osobowych w świetle najnowszych przepisów prawnych.” „Rozpoznawanie  sytuacji społecznych, 
psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów” Warsztaty dla Rady Pedagogicznej „Organizacja  TURKUSOWA w szkole” 
Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli. „Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela-
strategia postępowania wobec agresji, manipulacji i prowokacji ze strony uczniów.” Szkolenia członków Rady Pedagogicznej w zakresie 
organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
ZADANIA  W TRAKCIE REALIZACJI  
W ramach projektu  “Rozwój edukacji w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze 
głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”  nauczyciele będą uczestniczyć w kursach : 
Kursy specjalistyczne dla nauczycieli: kurs SIMATIC S7, kurs czujniki przemysłowe, szkolenie “Efektywne nauczanie języków obcych 
zawodowych”. W roku 2020 z powodu COVID nie zrealizowano zaplanowanych szkoleń dla Rady Pedagogicznej  
oprócz szkolenia on - line  w zakresie organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. 
ZADANIA PLANOWANE 
W ramach projektu  " Poprawa edukacji zawodowej w PCE w  Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego" zaplanowano Wsparcie nauczycieli: kurs z j. angielskiego zawodowego oraz szkolenia Rady Pedagogicznej na temat: Jak 
kształcić u ucznia samodzielność , kreatywność i innowacyjność ? Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach 
ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej. Profilaktyka uzależnień w szkołach Wykorzystanie w 
procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 
technologii cyfrowych Szkolenia członków Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych i 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Zespół Szkół w Libiążu 

ZADANIA ZREALZIOWANE  
Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie 
oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym” 

Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych w Trzebini 

ZADANIA ZREALZIOWANE 
ukończone różnorakie formy doskonalenia przez nauczycieli m.in. następujące studia podyplomowe: Bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa, Coaching, Dietetyka i praktyka planowania żywienia,  Zamówienia Publiczne, Reklama i Public relations dla nauczycieli, Doradca 
zawodowy i personalny, 
ZADANIA PLANOWANE   
dalsze szkolenia kadry nauczycielskiej 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Rok szkolny 2015/2016 
Zorganizowano szkolenia dla wszystkich nauczycieli na temat: 
 „Wspieranie osób dorosłych w planowaniu kariery zawodowej przez nauczyciela”  
 „Pomiar dydaktyczny – konstruowanie zadań typu próba pracy”  
 „Kompetencje personalne i społeczne”  
 „Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”  
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W roku szkolnym dofinansowane zostały indywidualne formy doskonalenia 5 nauczycielom. 1 nauczyciel otrzymał dofinansowanie do 
kosztów studiów podyplomowych. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych indywidualnych nieodpłatnych formach doskonalenia. 
Rok szkolny 2016/2017 
Zorganizowano szkolenia dla wszystkich nauczycieli na temat: 
 „Metoda projektu w kształceniu zawodowym osób dorosłych”  
 Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”.  
 „Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania przez nauczycieli”.  
 kurs „Prawo autorskie dla nauczycieli”.  
  „Neurodydaktyka w procesie uczenia się”  
W roku szkolnym dofinansowane zostały indywidualne formy doskonalenia 3 nauczycielom (7 form doskonalenia - koszt szkolenia i/lub 
delegacji). Ponadto nauczyciele uczestniczyli w nieodpłatnych formach doskonalenia. 
Rok szkolny 2017/2018 
Zorganizowano szkolenia dla wszystkich nauczycieli na temat: 
  „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach”.  
 „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dorosłych”  
 „Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO”  
 „Procedury przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  
Dofinansowane zostały indywidualne formy doskonalenia 5 nauczycielom, koszty studiów uzupełniających magisterskich 1 nauczycielowi i 
studiów podyplomowych 1 nauczycielowi.  Ponadto nauczyciele uczestniczyli w nieodpłatnych formach doskonalenia. 
Rok szkolny 2018/2019 
Zorganizowano szkolenia dla wszystkich nauczycieli na temat: 
 „Kształcenie kompetencji kluczowych w szkole dla dorosłych”  
 „Emisja i higiena głosu nauczyciela”  
  „Bezpieczeństwo słuchaczy w czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą”.  
Dofinansowane zostały indywidualne formy doskonalenia 6 nauczycielom (8 form), koszty studiów uzupełniających magisterskich 3 
nauczycielom i studiów podyplomowych 1 nauczycielowi. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w nieodpłatnych formach doskonalenia. 
Rok szkolny 2019/2020 semestr 1 
Zorganizowano szkolenia dla wszystkich nauczycieli na temat: 
 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w PCKU 
 „Promocja szkoły i placówki na miarę XXI wieku” 
Dofinansowane zostały indywidualne formy doskonalenia 3 nauczycielom (3 formy) oraz koszty studiów uzupełniających magisterskich 
3 nauczycielom. 
ZADANIA PLANOWANE 
Organizowanie szkoleń i narad dla wszystkich nauczycieli oraz dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zgodnych z potrzebami placówki. 
Realizacja obowiązkowych szkoleń branżowych nauczycieli. 

Specjalny Ośrodek – Szkolno 
– Wychowawczy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Podejmowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, kursów doskonalących, warsztatów i konferencji 
z zakresu kształcenia ogólnego (matematyka, chemia, fizyka, biologia), zawodowego (przedmioty hotelarskie i turystyczne, gastronomiczne) 
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) 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wprowadzanie metod komunikacji alternatywnej dla uczniów niemówiących. Diagnoza funkcjonalna uczniów, dobór właściwych metod i 
organizacja systemu komunikacji alternatywnej w szkole. 
ZADANIA PLANOWANE 
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie organizowania zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych. 
Realizacja zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej, metod komunikacji alternatywnej dla uczniów 
niemówiących. Ewaluacja wprowadzanych działań. 

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Zadanie realizowane było na bieżąco według planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny - udział nauczycieli  w 
warsztatach, szkoleniach, kursach, które wzbogacają ofertę programową placówki, m.in.  
utworzenie kół strzelectwa sportowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, powstanie Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego LUSZKI, 
prowadzenie zajęć warsztatowych   w zakresie plastyki i wokalu dla uczniów klas o profilu artystycznym   w II LO  w Chrzanowie  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wzbogacenie oferty dla uczniów klas o profilu reklama  z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini poprzez organizację na terenie 
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szkoły zajęć  w zakresie fotografii.  
ZADANIA PLANOWANE 
Dalsza współpraca z: 
 II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie dot. kontynuacji zajęć  warsztatowych dla uczniów klas  o profilu artystycznym w zakresie 

plastyki i wokalu . 
  Zespołem Szkół Techniczno-Usługowym w Trzebini dot. kontynuacji zajęć warsztatowych  w zakresie fotografii dla uczniów klas o 

profilu reklama. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALZIOWANE 
W 2019 r. udział nauczycieli w szkoleniach realizowanych przez MCDN w Krakowie w ramach projektu „Małopolskie Talenty”. 
Wsparcie finansowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe i realizujących kursy zawodowe. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wsparcie finansowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe i realizujących kursy zawodowe.  
ZADANIA PLANOWANE 
Wsparcie finansowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe i realizujących kursy zawodowe. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALZIOWANE 
Realizacja szkoleń, kursów, seminariów oraz studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja szkoleń, kursów, seminariów oraz studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli.. 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALZIOWANE 
 (SP1)Studia podyplomowe nauczycieli zgodne z potrzebami edukacyjnymi szkoły, szkolenia, warsztaty, webinaria 
(SP3)Udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach 
(SP5) Szkolenia indywidualne nauczycieli:  kursu kwalifikacyjnego „Wychowanie  do życia w rodzinie”, kurs „Zachowanie buntownicze, pro-
wokacyjne i demonstracyjne uczniów”,  seminarium „Zmiany  w prawie oświatowym i prawie pracy”, kurs „Wiersz da się lubić. Pomysły na 
wesołe zabawy parateatralne z dziećmi” konferencja „Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co? ”, szkolenie „Dopalacze – nowe wyzwania dla 
pracowników szkół oraz placówek oświatowych”, warsztaty „Nastrojowe brzmienie celtyckiej harfy” konferencja „jeśli nie agresja, to co?, 
szkolenie „Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szklonego 2016/17.Nowy rok szkolny 2016/17 – planowanie, organizacja i zarzą-
dzanie”, szkolenie z zakresu prawa pracy, seminarium „Zmiany w systemie oświaty  - nowy ustrój szkolny. Zadania dyrektora placówki 
oświatowej”, szkolenie „Kadry i płace w oświacie”, szkolenie „Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z planowanej refor-
my edukacji od 1 września 2017r. Nowy status prawny nauczycieli i pracowników  niepedagogicznych”,  dofinansowanie na studia podyplo-
mowe „Geografia   i ochrona środowiska”, dofinansowanie na studia podyplomowe „Technika  i plastyka””, warsztaty „Przygotowanie nau-
czycieli do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego”, warsztaty „Muzyka klasyczna  tańcem malowana” 
- szkolenie „Reforma oświaty 2017 – skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ruch kadrowy 2017/18 
w kontekście reformy systemu oświaty”, szkolenie „Nowelizacja statutu szkoły. Statut szkoły po reformie oświaty”, seminarium „Dyrektorem 
być – zarządzanie zasobami ludzkimi w realiach szkoły”, szkolenie „Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/18 wynikające ze 
zmian  w systemie oświaty. Reforma oświaty a organizacja roku szkolnego 2017/18”,  szkolenie „Organizacja systemu pomocy psychologicz-
no – pedagogicznej”, szkolenie „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa”, szkolenie „Nowelizacja 
Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświato-
wym od 1 stycznia 2018r.”, warsztaty „Kierowanie zachowaniem uczniów w klasie”, kurs „Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol-
nej”,  warsztaty „Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego”, seminarium „Rodo w jednostce 
oświatowej, szkolenie „Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019. Omówienie nowych przepisów prawa 
obowiązujących od września 2018r.”, warsztaty „Wprowadzenie do programowania dla najmłodszych”  szkolenie z zakresu aplikacji PAB, 
seminarium „Komunikacja na poziomie przełożony – pracownik; Kadry i płace w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym”, warsz-
taty „Kilka sposobów na kreatywną naukę języka obcego”, warsztaty „Nowoczesne narzędzia TIK  w edukacji wczesnoszkolnej”,  szkolenie 
„Zakończenie roku szkolnego 2018/19 – zadania dyrektora i nauczyciela związane z klasyfikowaniem, promowaniem   i ukończeniem szkoły 
przez uczniów oraz oceną działalności poszczególnych obszarów pracy szkoły”,  szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja 
oraz organizacja nowego roku szkolnego 2019/20 zgodnie z obowiązującymi i projektowanymi zmianami”, warsztaty „Jak rozwijać myślenie 
matematyczne? Kształcenie kompetencji matematycznych dzieci”. Szkolenia Rady Pedagogicznej: warsztaty „Szkodliwości środków psycho-
aktywnych „dopalaczy”,  warsztaty „Pedagogiczne środki przeciwdziałania agresji wśród uczniów”,  szkolenie „Wolontariat i aktywność oby-
watelska”,  kurs doskonalenia zawodowego, szkolenie „Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmia-
nami  w Karcie Nauczyciela i projektowanymi aktami wykonawczymi”, warsztaty Środki psychoaktywne – dopalacze”, szkolenie „Rozwijanie 
kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów”, szkolenie w zakresie oceniania, szkolenie 
„Szkolne Interwencja Profilaktyczna” cz.1. 
(SP PŁAZA) Ukończenie przez nauczycieli studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów. Szkolenia Rady Pedagogicznej 
(SP LUSZOWICE) Ukończone Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego 
(ZEASiP) Stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych poprzez udział w szkoleniach, kursach, studiach 
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podyplomowych itp. działaniach mających na celu stałe doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej.   
(UM EPS) Stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych poprzez udział w szkoleniach, kursach, studiach 
podyplomowych itp. działaniach mających na celu stałe doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej.   
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
SP1)Studia podyplomowe nauczycieli zgodne z potrzebami edukacyjnymi szkoły, szkolenia, warsztaty, webinaria 
(SP3)Udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach 
(SP5) - Szkolenie z Pracowniczych Planów Kapitałowych,  szkolenie „Rok szkolny 2020/21 – nowa organizacja nadzoru pedagogicznego 
dyrektora, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami. 
(SP PŁAZA) Ukończenie przez nauczycieli studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów. Szkolenia Rady Pedagogicznej  
(ZEASiP) Udział Gminy Chrzanów w dofinansowaniu szkoleń i doskonaleniu zawodowym kadry pedagogicznej (środki zabezpieczone w 
budżetach placówek oświatowych oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie.) 
(UM-EPS) Udział Gminy  Chrzanów w dofinansowaniu szkoleń i doskonaleniu zawodowym kadry pedagogicznej (środki zabezpieczone w 
budżecie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminy Chrzanów) 
ZADANIA PLANOWANE 
 (SP1)Studia podyplomowe nauczycieli zgodne z potrzebami edukacyjnymi szkoły, szkolenia, warsztaty, webinaria 
(SP3)Udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach 
(SP5) Szkolenia indywidualne nauczycieli:  szkolenie „Realizacja innowacji i eksperymentów w szkole”, „Nauczyciel w XXI wieku, czyli 
klasowy manager. ”, szkolenie „ Współczesne metody wychowania patriotycznego”,  szkolenie „Tablica interaktywna środkiem 
wspomagającym nauczanie” , szkolenie „Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego”, szkolenia związane z 
aktualizacją przepisów prawa,  szkolenie „Organizacja pracy świetlicy szkolnej”, szkolenie „Praktycznie o działaniach innowacyjnych” 
Szkolenia Rady Pedagogicznej: szkolenie „Uzależnienie cyfrowe wśród dzieci”, szkolenie „Jak prowadzić trudne rozmowy z rodzicami  
(SP PŁAZA) Doskonalenie zawodowe zgonie z zapotrzebowaniem szkoły. 
(UM-EPS) Bieżąca Realizacja doszkalania zawodowego kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych  w ramach środków finansowych 
zabezpieczonych  w budżecie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminy Chrzanów. 
(ZEASiP) Bieżąca Realizacja doszkalania zawodowego kadry pedagogicznej szkół  i placówek oświatowych w ramach środków finansowych 
zabezpieczonych w budżetach placówek oświatowych oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie 

Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja projektu „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna Integracja w Libiążu”   

Gmina Alwernia  
 

ZADANIA ZREALZIOWANE 
(UM Alwernia) Doskonalenie nauczycieli -udział nauczycieli w szkoleniach, kursach, studniach podyplomowych, udział w projekcie „Vulcan 
kompetencji w małopolskich samorządach” 
(Szkoła Podstawowa w Alwerni)  Doskonalenie kadry pedagogicznej zgodne ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(Szkoła Podstawowa w Kwaczale) Doskonalenie nauczycieli w ramach WDN. Udział w projekcie „ Vulcan kompetencji w małopolskich 
samorządach”. Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, studiach podyplomowych. 
(Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty) Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy i poziom zaawansowany, szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa – odpowiedzialność karna kadry pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów, szkolenie z pierwszej pomocy, 
szkolenie z organizacji wycieczek szkolnych, obsługa tablicy interaktywnej, studia podyplomowe nauczycieli: Lider Oświaty, wychowanie 
fizyczne i gimnastyka korekcyjna, biologia, EDB. -zarządzanie oświatą 
(Szkoła Podstawowa w Brodłach) Doskonalenie nauczycieli-OK,SUS. Szkolenia Rady Pedagog. – 47. Szkolenia indywid.n-li-260. Projekt-OK.-
poziom2. Projekt-SUS-poziom 2. Warsztaty Rady Pedagog.38 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
(UM Alwernia) Doskonalenie nauczycieli- udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych 
(Szkoła Podstawowa w Alwerni) Doskonalenie kadry pedagogicznej zgodne ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(Szkoła Podstawowa w Kwaczale) Doskonalenie nauczycieli w ramach WDN. Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, 
studiach podyplomowych. 
(Szkoła Podstawowa w Brodłach) Projekt-OK.-poziom2. Projekt-SUS-poziom 2. 
ZADANIA PLANOWANE 
(Szkoła Podstawowa w Alwerni)  Doskonalenie kadry pedagogicznej zgodne ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(Szkoła Podstawowa w Kwaczale Doskonalenie nauczycieli w ramach WDN. Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, 
studiach podyplomowych. 
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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 Chrzanowskiego 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

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 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W roku 2015 : 

1. Przebudowa części ul. Jaworowej w Libiążu - DP 1007 K. Przebudowa odcinka na dł. 2,587 km. 
2. Przebudowa części ul. Sikorskiego w Libiążu- DP 1001K. Wymiana nawierzchni na odcinku 3, 898 km, zabudowa 451 mb krawężników, 

wykonanie odwodnienia na dł. 402 mb 
W roku 2017: 
Przebudowa części DP nr 1007 K - ul. Astronautów w Żarkach w zakresie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie brakującego odcinka 
chodnika . Wymiana nawierzchni ul. Astronautów na odcinku ok. 445 mb, wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-
bitumicznych – 2 625 m2, warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych – 2 625 m2.  
W roku 2018 : 

1. Przebudowa części DP 1007 K - ul. Jaworowej w Libiążu. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka DP 1007K polegającą na wykonaniu 
warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 2760m2. Wykonanie poboczy tłuczniowych na długości 
przebudowywanego odcinka drogi (300 mb). 

2. Kontynuacja przebudowy DP 1007 K - ul. Astronautów w Żarkach. Zakres robót obejmował  przebudowę nawierzchni bitumicznej 2 984,00 
m2 (0,542 km) oraz powierzchniowe utrwalenie pobocza emulsją i grysami na powierzchni 375,00 m2 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
1. 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. Przebudowa w 2020r. odcinka na dł. 2,504 km. Zakres robót obejmuje m.in.  przebudowę 
istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie jej nowymi warstwami bitumicznymi, wykonanie poszerzenia jezdni do szer. 6,0m, 
przebudowę istniejącego pobocza na bitumiczne pełniące charakter ciągu pieszo-rowerowego (1336mb) oraz wykonanie poboczy 
gruntowych (3328mb), wykonanie chodnika na dł. ok. 190 mb, przebudowę i remont istniejącego systemu odwodnienia poprzez odmulenie 
istniejących rowów drogowych (1400mb), budowę zatoki autobusowej, peronów przystankowych, wykonanie elementów organizacji 
ruchu (przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego). Planowany termin zakończenia prac 2021r.  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K w km 2+100 do km 2+905 wraz z przebudową przepustu w km 2+422,68 w miejscowości 
Gromiec, Gmina Libiąż, Powiat Chrzanowski.  W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania finansowanego w ramach FDS, którego 
zakończenie jest zaplanowane na 30 .09.2020r. W ramach projektu jest wykonywana przebudowa drogi powiatowej na odcinku  o dł. 805 
mb, polegająca na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu pakietu bitumicznego wzmocnionego geosiatką, wykonanie 1028 m poboczy i  
495 m chodników, poprawa odwodnienia pasa drogowego. 

3. Kontynuacja przebudowy części DP 1007 K ul. Jaworowej w Libiążu. Realizacja inwestycji w  2020r.  Zakres robót obejmował  wykonanie 
podbudowy z mieszanin MCE na powierzchni 6 871 m2 , wykonanie podbudowy wiążącej  z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 
6 998 m2, wykonanie warstwy ścieralnej  z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 6 903 m2, oznakowanie poziome dróg 
materiałami grubowarstwowymi – 176 m2 

4. Kontynuacja przebudowy części DP 1007 K ul. Jaworowej w Libiążu – ciąg dalszy na odcinku 400 mb. Zakres robót obejmował  przebudowę 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 400 mb. 

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 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W roku 2016 : 
Przebudowa części drogi powiatowej nr DP 1020 K ul. Sikorskiego w Rozkochowie. Zakres robót:  

 zabudowa krawężnika kamiennego – 128 mb 
 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 27 m2 
 nawierzchnia z kostki granitowej kamiennej – 74 m2 
 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 2 215 m2 
 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – 2 215 m2 (0,403 km) 
 Oznakowanie poziome jezdni – 34,175 m2 

W  roku 2018: 
1. Budowa obejścia gminy Babice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 i 781) 

Inwestycję zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie uczestniczył w zakresie uzgodnień 
projektowych, budowy obwodnicy DW 780 w miejscach styku /przecięć z DP 1014K, DP 1010K i DP 1020K  

2. Remont poboczy przy DP 1019K- ul. Długosza w Olszynach - Zakres robót:  Zabudowano 700 m2 pobocza 
3. Naprawa zapadniętej nawierzchni DP1019 K ul. Długosza nr 34  - Zakres robót: naprawa jezdni asfaltowej na powierzchni 157,96 m2 

https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1100057,przebudowa-czesci-ul-sikorskiego-w-libiazu-dp-1001k.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1202167,przebudowa-czesci-drogi-powiatowej-nr-dp-1020-k-ul-sikorskiego-w-rozkochowie.html
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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 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W roku 2016: 
Przebudowa drogi powiatowej DP 1051 K w miejscowości Czyżówka w km 0+690 - km 2 + 245. Zakres robót: Przebudowa drogi na odcinku 
1555 mb , wymiana nawierzchni na mineralno-bitumiczną – 8 940 m2, wykonanie poboczy asfaltowych – 1875 m2, odtworzenie rowów – 
800 mb, wykonanie kanalizacji burzowej na dł. 70 mb 
W roku 2019: 
Remont nawierzchni części odcinka DP 1051K pomiędzy Płokami i Lgotą. Remont nawierzchni o powierzchni 2269,5 m2 (0,413 km) 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1051K Płoki - Lgota  - Zakres robót: remont nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2268 
m2 (wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej) zabudowę krawężników na długości 100 mb wraz z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi 
na powierzchni 42 m2 

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 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W roku 2015: 

1) Zakończenie przebudowy ciągu DP 1042 K- ul. 1 Maja w Trzebini. Przebudowa odcinka ok. 800 mb nawierzchni asfaltowej z wymianą 
istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną (warstwa wiążąca i ścieralna – 4600 m2) wraz z wykonaniem 
pobocza na odcinku 800 mb 

W roku 2017:  
1) Przebudowa części nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1042 K - ul. Św. Stanisława w Trzebini. 
 Wymiana krawężników betonowych -  383 m  
 remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej – 436,50 m2 
 wzmacnianie nawierzchni geosiatkami – 3011,90 m2 
 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, warstwy asfaltowej wiążącej i ścieralnej – 3011,90 m2 (0,547 km) 
 oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – 109,20 m2 
W roku 2019: 

2) Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 1042K z DP 1045K .  
W ramach inwestycji pn: Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie 
połączenie z SAG w Trzebini wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu DP 1042K z DP 1045K.  

3) Remont nawierzchni odcinka DP 1042K- ul. Stojałowskiego w Trzebini. 
Jezdnia skropiona na powierzchni 315 m2 

I.4.5 
 

Przebudowa części dróg powiatowych 
DP 1026K, DP 1033K i DP 1036K na 

obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w 
Powiecie Chrzanowskim 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALZIOWANE  
W roku 2015: 

1. Przebudowa części ciągu DP 1033 K- ul. Grojeckiej w Grojcu (kontynuacja).Wymiana nawierzchni na dł. 3600m2 (0,655 km)  wraz z 
wykonaniem podbudowy. 

2. Remont drogi powiatowej Chrzanów-Alwernia nr 1026K w miejscowości Regulice w km 7+754-7+974 oraz w miejscowości Alwernia w km 
10+113-10+173 i 10+183-10+233. Wykonanie utwardzonego pobocza  z mas mineralno-bitumicznych na dł. 330 mb oraz odwodnienia z 
betonowych koryt prefabrykowanych na odcinku 60 mb 

3. Zamiana utwardzonego pobocza na chodnik przy DP 1036K-ul. Jaworznickiej w Balinie. Przebudowa istniejącego pobocza na chodnik z 
kostki brukowej o powierzchni 1110 m2 wraz z poprawą odwodnienia na dł. 360 mb 

W roku 2016:  
1. Przebudowa części DP nr 1026K na odcinku Oblaszki-Regulice. 
 Wykonanie podbudowy z kruszywa – 3100 m2 
 wykonanie podbudowy z MCE  - 3100 m2 
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej – 3000 m2 (0,564 km) 
 Nawierzchnia z mieszanki SMA – 2900 m2 
 oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – 78 m2 
W roku 2017:  

1. Przebudowa DP 1026 K- Regulice 
Zakres robót: Przebudowa odcinka DP 1026K polegająca na wymianie istniejącej podbudowy na podbudowę z MCE na pow. 3000 m2 
(0,545 km) wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z SMA  3000 m2, wykonanie pobocza utwardzonego 

2. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1036K- ul. Jaworznicka w Balinie. 
Zabudowa krawężników 342 m2 i obrzeży 247 m2 wraz z wykonaniem podbudowy pod chodnik z kostki brukowej betonowej na 
powierzchni 687 m2 oraz niezbędnego odwodnienia. 

W roku 2018 : 
1. I etap przebudowy DP 1026K- ul. Krakowskiej w Alwerni. Zakres: wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego, zabudowa 584 mb 

krawężników i 524 mb obrzeży, wykonanie  podbudowy, zabudowa odcinka kanalizacji, wykonanie chodników na powierzchni 976 m2. 

https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1239114,przebudowa-drogi-powiatowej-dp-1051-k-w-miejscowosci-czyzowka-w-km-0690-km-2-245.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1051656,zakonczenie-przebudowy-ciagu-dp-1042-k-ul-1-maja-w-trzebini.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1327998,przebudowa-czesci-nawierzchni-bitumicznej-drogi-powiatowej-nr-1042-k-ul-sw-stanislawa-w-trzebini.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1033868,remont-drogi-powiatowej-chrzanow-alwernia-nr-1026k-w-miejscowosci-regulice-w-km-7754-7974-oraz-w-mie.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1033868,remont-drogi-powiatowej-chrzanow-alwernia-nr-1026k-w-miejscowosci-regulice-w-km-7754-7974-oraz-w-mie.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1189170,przebudowa-czesci-dp-nr-1026k-na-odcinku-oblaszki-regulice.html
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2. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1036K- ul. Jaworznicka w Balinie. Zabudowa krawężników i obrzeży na długości 
272 mb wraz z wykonaniem podbudowy pod chodnik z kostki brukowej betonowej na powierzchni 568 m2 oraz niezbędnego odwodnienia. 

3. Budowa  przystanku w Grojcu "WAGA" - DP 1033 K. Wykonanie  Chodników na powierzchni 65,50 m2, zabudowa 42 mb krawężników, 46 
mb obrzeża oraz 39 mb rowów odwadniających. 

4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1026 K- ul. Krakowska i DP 1024 K- ul. Zakopiańska w Bolęcinie. 
Budowa sygnalizacji świetlnej z elementami BRD. 

ZADANIA W TRAKCIE REALZIACJI 
W 2020 roku jest podpisana umowa w ramach FDS na Przebudowę części DP 1026K ul. Gęsikowskiego i Krakowskiej w Alwerni – 
zakończenie realizacji zgodnie z umową do maja 2021 roku 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1026 K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski. Zakres robót: 

Przebudowa odcinka DP 1026K polegająca na wymianie istniejącej podbudowy tłuczniowej na podbudowę z MCE na pow. 7838,60 m2 
wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych  7838,60 m2, wykonanie nawierzchni chodników 
i zjazdów z kostki brukowej betonowej na powierzchni 2583,60 m2, ułożenie krawężników na dł. 1307 mb , ułożeniem obrzeży (1180 
mb), oznakowanie pionowe i poziome drogi , wykonanie dwóch przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym zasilanym solarnie. 

I.4.6 
 

Budowa połączenia DK 94 
(Bolesław/Olkusz) przez węzeł 

autostradowy Byczyna z Beskidzką 
Drogą Integracyjną 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 

Krakowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W latach 2016 - 2017 opracowano Wielowariantowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe budowy połączenia drogowego DK 94 
z A4. Zadanie ujęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, droga klasy GP 

I.4.7 
 

Budowa połączenia drogowego 
pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – 

Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno 
(A-4) – Wola Filipowska 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 

Krakowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W latach 2014 - 2016 opracowano koncepcję budowy połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – 
Węzeł Rudno (A4) – Wola Filipowska. Przerwano w 2016r. z uwagi na brak jednomyślności Jednostek Samorządu Terytorialnego co do 
przebiegu drogi (bez uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Trwa opracowanie koncepcji dla budowy połączenia drogowego pomiędzy węzłem autostrady A4 Rudno i drogą krajową nr 79. 
ZADANIA PLANOWANE 
W latach 2014 - 2016 opracowano koncepcję budowy połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – 
Węzeł Rudno (A4) – Wola Filipowska. Przerwano w 2016r. z uwagi na brak jednomyślności Jednostek Samorządu Terytorialnego co do 
przebiegu drogi (bez uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

I.4.8 
 

Przebudowa i rozbudowa ciągu DP 
1016K - kontynuacja 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W roku 2016 

1. Przebudowa części DP 1016 K w rejonie Osiedla Stella w Chrzanowie. W ramach inwestycji  wykonano: 
 nową nawierzchnię jezdni 535,60 m2 
 zabudowę krawężników drogowych na ławach betonowych  na dł. 200 mb  
 wzmocnienie nawierzchni geosiatką – 892,66 m2 
 skropienie nawierzchni emulsją  asfaltową – 4 991,65 m2 
 nawierzchnię z mieszanek SMA – 4 991,65 m2 (0,907 km) 
W roku 2019:  
1. Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265-km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w 

Płazie (w km 2+944-km 4+360 i km 4+595-km 7+679) – (finansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej). Zakres: wykonanie robót, rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych,  roboty nawierzchniowe wykończeniowe, 
wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji burzowej. W ramach inwestycji przebudowano trzy  odcinki drogi powiatowej DP 
1016 K klasy Z, o łącznej dł 5 257 mb.  Łączna ilość przebudowywanych skrzyżowań – 20szt., ilość przystanków autobusowych – 18 szt. w 
tym perony i zatoki autobusowe – 17 szt. 

I.4.9 
 

Rewitalizacja i rozwój sieci dróg 
lokalnych na terenie powiatu 

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Chrzanowie 

Gminy Powiatu 
Chrzanowskiego 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W roku 2015: 

1. Kontynuacja przebudowy części DP 1043 K -ul. Florkiewicza w Młoszowej 
Przebudowa 1850 m2 (0,336 km) nawierzchni asfaltowej, skropienie na powierzchni 450 m2, zabudowa krawężników na długości 115 mb. 

2. Przebudowa części DP 1027K-ul.Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210 
Długość odcinka drogi objętej realizacją: 2584 mb 
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku projektu praz  odcinka ok. 100 mb chodnika i  ok. 2400mb ciągu pieszo-
rowerowego, wykonanie 1 normatywnej zatoki autobusowej oraz 3 peronów przystankowych, interaktywnego przejścia dla pieszych, 
wykonanie oznakowania poziomego całego odcinka drogi (2584 mb) oraz wymianę oznakowania pionowego. 

W roku 2017: 
1. Przebudowa części drogi DP 1014 K, ul. Piłsudskiego - pomiędzy skrzyżowaniami z DW 780 a ul. Wiklinową o dł. ok. 3,830 km w sołectwie 

Zagórze. Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  przy współfinansowaniu ze środków 

https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1214957,przebudowa-czesci-dp-1016-k-w-rejonie-osiedla-stella-w-chrzanowie.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1048031,kontynuacja-przebudowy-czesci-dp-1043-k-ul-florkiewicza-w-mloszowej.html
https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1062129,przebudowa-czesci-dp-1027k-ultopolowej-w-chrzanowie-i-ul-chrzanowskiej-w-pile-koscieleckiej-od-km-06.html
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Unii Europejskiej  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie  energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na  obszarach wiejskich”. 

Realizacja inwestycji polegała na : 
 wzmocnieniu podbudowy drogi 
 wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych 
 przebudowie i budowie chodników oraz istniejących zjazdów 
 przebudowie i remoncie istniejącego odwodnienia drogi. 
Uzyskane efekty: 
 przebudowano 3,858  km DP 1014K  
 poprawiono połączenia z drogą o wyższej kategorii – DW 780 
W roku 2018: 

1. Przebudowa części DP 1043K- ul. Piaski w Myślachowicach od skrzyżowania z DP 1056K 
Przebudowa odcinak DP 1043K polegająca na wymianie istniejącej podbudowy tłuczniowej na podbudowę  z wykonaniem warstwy  
wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 2700 m2. Wykonanie poboczy o  długości przebudowywanego odcinka drogi 
(450 mb) oraz konserwacja rowów na odcinku 520 mb. 

2. Przebudowa odcinka DP 1022 K- ul. Belwender w Porębie Żegoty 
Przebudowa 1200 mb jezdni asfaltowej, skropienie na powierzchni 300 m2 

W roku 2019: 
1. Przebudowa części DP 1043K- ul. Piaski w Myślachowicach  + ciąg dalszy. Przebudowa nawierzchni asfaltowej na powierzchni 4 440 m2 

(0,807 km) 
2. Przebudowa części DP 1003K- ul. Spokojna w Libiążu. Przebudowa 1200 mb jezdni asfaltowej, skropienie na powierzchni 235 m2 
3. Przebudowa dwóch odcinków DP 1045 K:ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini- zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini. 

Zadanie współfinansowane przez UE w ramach RPO 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR. W ramach projektu przebudowano dwa odcinki drogi 
powiatowej nr 1045K w Trzebini o łącznej długości 2450 m: 

 Pułaskiego od skrzyżowania z DK nr 94 do skrzyżowania z  ul. Dąbrowskiego (około 350 m) 
 Lipcową od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (około 2 100 m) 
W ramach projektu wykonano: 

 przebudowę DP 1045K w miejscowości Trzebinia polegającą na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, przebudowie/budowie odcin-
ków chodnika oraz przebudowie istniejącego pobocza 

 przebudowę skrzyżowania z ul. Św. Stanisława oraz i ul. 1 Maja z zabudową sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, wraz z 
automatycznym miernikiem prędkości 

 przebudowę skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w miejsce którego wykonano „rondo” 
 przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi 
 przebudowę systemu odwodnienia  
 przebudowę wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych 
 zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1022K w km 0+020 do km 1+344 wraz z przebudową przepustów w km 0+520; 0+701 w miejscowości 

Brodła, Gmina Alwernia, Powiat Chrzanowski 
Lokalizacja inwestycji: ul. Edukacyjna w Brodłach 
W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania finansowanego w ramach FDS, zakończono w maju 2020r. W ramach projektu wykonano 
przebudowa odcinka drogi powiatowej o dł. 1320 mb, polegająca na wykonaniu poszerzenia jezdni na powierzchni  968 m2 , wykonaniu 
wzmocnienia konstrukcji drogi w technologii MCE  - 6982 m2 i wykonaniu pakietu bitumicznego, zabudowie krawężników betonowych  
554 mb i  156 m chodników, poprawa odwodnienia pasa drogowego,  wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych, montaż radaru 
ze znakiem/tablicą aktywną, informującą o prędkości ruchu pojazdu 

2. Kontynuacja przebudowy DP 1014K – ul. Piłsudskiego w Zagórzu 
Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka DP 1014K polegającą na wzmocnieniu istniejącej podbudowy geosiatką wraz z wykonaniem 
warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 5445 m2, wykonanie poboczy tłuczniowych na długości 
przebudowywanego odcinka (990 mb) powierzchniowo utrwalonych  emulsją i grysami. 

3. Remont części DP 1003K- ul. Spokojnej w Libiążu. 
Remont nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1760 m2 poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, 
ułożenie geosiatki 100 kN, wykonanie warstwy ścieralnej, remont poboczy materiałem kamiennym wraz z powierzchniowym utrwaleniem 
emulsją i grysami  (555 m2) 

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1009K wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poprzez rozbiórkę i budowę nowego mostu nad rzeką Che-

https://bip.malopolska.pl/pzdwchrzanowie,a,1490402,przebudowa-dwoch-odcinkow-dp-1045-kul-pulaskiego-i-lipcowej-w-trzebini-zapewniajacych-bezposrednie-p.html
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chło) Inwestycja dofinansowana z rezerwy subwencji ogólnej i polegała na rozbiórce istniejącego  mostu żelbetonowego i budowie nowego 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
ROK 2015: 
1. Przebudowa dróg gminnych:  ul. Chmielnik w Zagórzu, ul. Wojskowej w Rozkochowie, ul. Spokojnej w Mętkowie oraz ul. Adama Mikie-

wicza w Wygiełzowie a także remont dróg gminnych: ul. Władysława Jagiełły w Babicach,  ul. Koszykarskiej  w Olszynach. 
2. Remont drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Babicach. 
3. Remont drogi transportu rolnego Do Nortu w Rozkochowie. 
4. Remont dróg gminnych publicznych: ul. Laskowej w Babicach, ul. Struga w Mętkowie, ul. Dworskiej w Wygiełzowie oraz remont dróg 

gminnych wewnętrznych: ul. Zakątek w Zagórzu oraz ul. Olchowej w Olszynach. 
5. Remont drogi gminnej ul. Krzywej w Babicach oraz remont dróg wewnętrznych ul. Nadwiślańskiej w Mętkowie oraz łącznika dróg ul. 

Gen. Sikorskiego i ul. Chemików w Rozkochowie. 
6. Remont drogi – łącznika ul. Potokowej i ul. Małej w Rozkochowie. 
7. Remont drogi  gminnej ul. Piaskowej w Jankowicach. 
8. Wykonanie drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Olszynach. 
9. Remont drogi  gminnej wewnętrznej ul. Ogrodowej w Zagórzu. 
ROK 2016: 
1. Remont dróg wewnętrznych ul. Olchowej oraz ul. Głogowej i ul.  Konwaliowej. 
2. Modernizacja dróg gminnych: ul. Trzupki w Babicach, ul. Grzybowej i ul. Kasztanowej w Olszynach, ul. Gajowej w Jankowicach,  ul. Pod-

górnej w Rozkochowie i ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie oraz ul. Wiklinowej, ul. Okrąglickiej i ul. Czerwona Górka w Zagórzu oraz 
drogi wewnętrznej ul. Spacerowej w Jankowicach. 

3. Remont drogi wewnętrznej Dworska Wygiełzów. 
ROK 2017: 

1. Remont drogi gminnej ul. Okrąglickiej w Zagórzu. 
2. Roboty związane z wyrównaniem ubytków w pasie drogi gminnej ul. Podgrodzisko  w Zagórzu. 
3. Dostarczenie i uwałowanie kruszywa w ciągu drogi gminnej ul. T. Kościuszki w Wygiełzowie. 
4. Remont drogi transportu rolnego ul. Dworskiej w Babicach. 
5. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi  na terenie obiektu KS Zagórzanka przy ul. Wieczystej w m. 

Zagórze. 
6. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych ul. Głogowej i Konwaliowej w Olszynach. 
7. Uzupełnienie ubytków i wyboi w pasie drogi gminnej ul. Na Górce w Rozkochowie. 
8. Uzupełnienie ubytków i wyboi w pasie drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Babicach. 
9. Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 4324/83, 4324/30 obręb Włosień (droga do Ośrodka Rekreacyjnego). 
10. Uzupełnienie ubytków i wyboi w pasie drogi gminnej ul. Jagodowej w Babicach. 
11. Uzupełnienie ubytków w pasie drogi wewnętrznej ul. Ks. A.  Chojnackiego  w Zagórzu. 
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie. 
13. Modernizacja drogi gminnej ul. Trzupki w Babicach. 
14. Przebudowa dróg gminnych: ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie, ul. Czerwona Górka oraz ul. Okrąglickiej w Zagórzu,  ul. Sosnowej 

oraz drogi wewnętrznej ul. Tęczowej w Olszynach.  
15. Remont dróg gminnych:  

ul. Potokowej w Rozkochowie, ul. Poprzecznej w Mętkowie, ul. Zamkowej w Babicach, ul. Ogrodniczej w Olszynach. 
ROK 2018: 

1. Remont drogi gminnej ul. Posada w Zagórzu. 
2. Mechaniczne rozplantowanie materiału kamiennego (destrukt) w pasie drogi wewnętrznej ul. Bukowickiej w Zagórzu. 
3. Remont drogi transportu rolnego "Grabina" w Mętkowie. 
4. Remont drogi gminnej ul. Widokowej w Zagórzu. 
5. Remont drogi gminnej ul. Kawalerii w Zagórzu. 
6. Uzupełnienie ubytków w pasie drogowym drogi wewnętrznej ul. Zakątek w Zagórzu. 
7. Uzupełnienie ubytków w pasie drogowym drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie. 
8. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jaśminowej w Olszynach. 
9. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Olszynach. 
10. Remont drogi gminnej ul. Cichej w Babicach. 
11. Remont drogi gminnej ul. Koszykarskiej w Olszynach. 
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Chemików w Rozkochowie. 
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ROK 2019: 
1. Remont drogi gminnej ul. Posada w Zagórzu - nawierzchnia asfaltowa na pow. 1960 m2. 
2. Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 2642 (ul. Zatorska) w Olszynach. 
3. Częściowa odbudowa drogi gminnej ulica Anny w Babicach. 
4. Remont drogi transportu rolnego zlokalizowanego na dz. nr 2639/3 i 1167 w Jankowicach o powierzchni 495 m2. 
5. Remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Jankowicach o pow. ok. 752 m2. 
6. Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Olszynach o pow. ok. 1875 m2. 
7. Remont drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki  

w Wygiełzowie o pow. ok. 145,50 m2. 
8. Remont drogi gminnej ul. Źródlana w Rozkochowie o pow. ok. 355 m2. 
9. Remont drogi gminnej ul. Chemików w Rozkochowie na odcinku 7585 m2 
10. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej ul. Laskowa w Babicach na pow. ok. 416 m2. 
11. Remont ul.  Królowej Jadwigi oraz odcinka ul. Wilcze Doły w Babicach o powierzchni 575 m2. 
12. Remont ul. Posada w Zagórzu - nawierzchnia betonowa na pow. ok. 587 m2, 
13. Remont drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Zagórze. 
14. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej  ul. Zdrowia  w Jankowicach  na pow. ok. 640 m2. 

 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Remont drogi transportu rolnego Podwale (dz. nr 1389/1, dz. nr 1389/4) w Mętkowie 

Remont drogi gminnej ul. Struga (dz. nr 1401) w Mętkowie. 
ZADANIA PLANOWANE 
1. Modernizacja drogi gminnej ul. Osiedle Kwiatowe w Babicach 
2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 4324/83, 4324/30 obręb Włosień (droga do Ośrodka Rekreacyjnego) 
3. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej  

ul. Władysława Jagiełły zlokalizowanej na dz. nr 1058/4 i 1056/6 w Babicach 
4. Modernizacja drogi gminnej ul. Szerokiej w Jankowicach 
5. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Olchowej w Olszynach 
6. Remont drogi gminnej ul. Na Bagnie w Rozkochowie 
7. Modernizacja drogi gminnej ul. Dębnickiej w Zagórzu  
8. Modernizacja drogi gminnej ul. Harcerskiej w Wygiełzowie 
9. Modernizacja drogi gminnej ul. Zamkowej w Babicach 
10. Remont drogi gminnej (100137K) ul. Jana Pawła II w miejscowości Jankowice. Gmina Babice, etap II 
11. Remont drogi gminnej ul. Tęczowej w Olszynach 
12. Remont drogi gminnej ul. Bukowej w Wygiełzowie 
13. Wykonanie podbudowy drogi gminnej ul. Lawendowej w Jankowicach. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W ramach projektów rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonano zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania z przeznaczeniem  
na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie”. 
W ogólnym zarysie zostały wykonane nas inwestycje drogowe w 2019 r.: 
1. Budowa drogi  ul. Wodnej w Balinie, 
2. Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI: 
w roku 2019: 
1. „Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania (rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK 79 ul. 

Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej” 
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej nr 100608 K odcinek I  

w km 0+000,00 do km 0+145,50, budowa odcinka II w km 0+145,50 do km 0+355,50, przebudowa - odcinek III od 0+000,00 do km 
0+079,10 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów” 

3. „Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie”- 
4. "Budowa drogi ul. Leszczynowej na oś. Kościelec" 
ZADANIA PLANOWANE 
5. Budowa drogi ul. Łowieckiej 
6. Budowa drogi ul. Podleśnej 
7. Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce 
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8. Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską 
9. Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul.Krakowską  
10. Rozbudowa odcinka drogi ul. Sikorskiego 
11. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów 
12. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową   

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2016 - W ramach Programu Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zrealizowano projekt pn.: „Budowa drogi 
gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka  (od km 0 + 000,0 do km 1 + 115,70)”. 
2017 - W ramach Programu Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zrealizowano projekt pn.: „Rozbudowa ul. 
Dworcowej od projektowanego zakresu „Parkuj i Jedź” do skrzyżowania z ulicą Słowackiego w Trzebini (Rozbudowa drogi gminnej – ul. 
Dworcowej w Trzebini na 3 odcinkach: od km 0+046,00 do km 0 + 490,75, od km 0 + 697,30 do km 0 + 966,50 oraz od km 0 + 990,31 do km 1 
+ 238,25)”. 
2018 - Długość zmodernizowanych dróg na terenie  gminy Trzebinia – 1102 m, ul. Waryńskiego 109 m, 

droga dojazdowa przy ul. Słonecznej i Tęczowej w Trzebini – 510 m, ul. Harcerska – 286 m ul. Wyspiańskiego 110 m, droga boczna od ul. 
Starowiejskiej – 87 m. 
2019 - Przebudowane zostały dwa odcinki ważnego z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Trzebinia, ciągu drogowego - drogi 
powiatowej DP 1045K (ul. Pułaskiego i ul. Lipcowa w Trzebini), który stanowi bezpośrednie połączenie ze Strefą Aktywności Gospodarczej 
(SAG "Górka") 
Wybudowane zostały dwa nowe odcinki dróg: ul. Jagodowa, stanowiąca dojazd do nieruchomości, na których realizowana jest nowa 
zabudowa mieszkaniowa oraz droga dojazdowa do cmentarza w Lgocie. Wykonano przebudowy i remonty istniejących odcinków 
drogowych, mających wpływ na wzrost atrakcyjności osadniczej przyległych terenów: ul. Parkowa, droga dojazdowa na oś. Gaj, drogi 
dojazdowe na osiedlu o zabudowie jednorodzinnej przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej, ul. Olkuska, droga boczna od ul. Kopalnianej, ul. Jana III 
Sobieskiego, ul. Kamienna oraz ul. Dąbrowskiej w Dulowej. Przebudowano lub wyremontowano odcinki dróg, służących do obsługi 
komunikacyjnej terenów o przeznaczeniu rekreacyjnym: ul. Końcowa, ul. Leśna w Psarach, droga dojazdowa przy Domu Kultury 
w Myślachowicach. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020-Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebinia - etap II na długości 262,35 m. Termin zakończenia 30.06.2021 
ZADANIA PLANOWANE 
2020-Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebinia - etap II na długości 262,35 m. Termin zakończenia 30.06.2021. Kwota: 404 466,57 zł 
2022- Przebudowa odcinka ul. Trzeciej w Młoszowej. Kwota: 500 000 zł  

Gmina Libiąż 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przebudowa ulicy Andersa w Libiążu, Bolesława Śmiałego, Grażyny i drogi wewnętrznej bocznej od ul.  Wańkowicza w Libiążu; ulicy 
Krasickiego, Żeromskiego w Libiążu, przebudowa ul. Czarnieckiego w Gromcu; przebudowa ulic: Żniwnej, Konwaliowej i 25 Stycznia w 
Libiążu, ul. Olszynka w Żarkach i remont ul. Baśniowej w Gromcu.  
Dokumentacja techniczna i uzyskanie pozwolenia na budowę dotycząca odwodnienia ul. Matejki w Libiążu (odcinek od ul. Krakowskiej) 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 - Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Brak budowy nowych połączeń drogowych. 
2016 - Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Brak budowy nowych połączeń drogowych. 
2017 - Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Brak budowy nowych połączeń drogowych. 
2018 - Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Brak budowy nowych połączeń drogowych. 
2019 - Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Brak budowy nowych połączeń drogowych. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Brak budowy nowych połączeń drogowych. 
ZADANIA PLANOWANE Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Nie planujemy budowy nowych połączeń 
drogowych siłami Gminy. 

I.4.10 
 

Wspieranie rozwoju systemu kolei 
aglomeracyjnej pomiędzy 

metropoliami krakowską i śląską oraz 
rozwój systemów transportu 

zintegrowanego 

Województwo 
Małopolskie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2014/2015 
Województwo Małopolskie zrealizowało w latach 2014-2015 projekt POIiŚ 7.1-47 „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń 
międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie", w ramach którego nabyło 6 
pojazdów serii EN63A. Na obszarze obejmującym powiat chrzanowski realizowane są przewozy z użyciem  
ww. taboru zakupionego w ramach tego projektu, w relacjach międzywojewódzkich ujętych  
w założeniach projektu (tj. relacji Rybnik – Kraków i Katowice – Kraków). Zakłada się, iż w latach kolejnych przewozy będą kontynuowane. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Województwo Małopolskie przystąpiło do zakupów pojazdów służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich: „Zakup taboru 
kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich” (POIiŚ 2014-2020) w ramach 
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którego zakupione zostaną 4 EZT przeznaczone do obsługi przewozów w ramach SKA,  
oraz „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych” (RPO WM 2014-2020),  
w ramach którego zakupionych zostanie 7 EZT. Tabor ten będzie skierowany do świadczenia usług przewozowych na istniejących trasach 
SKA, jak również trasach, które mogą powstać w przyszłości w ramach rozwoju oferty SKA i tras komplementarnych do SKA np. do 
Oświęcimia i Katowic. Wypełnia to plany Województwa Małopolskiego w tym obszarze na lata kolejne, zgodnie ze  zdiagnozowanymi dzisiaj 
potrzebami, 

 PKP PLK S.A. 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia-Oświęcim-Czechowice Dziedzice:podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej I wykonanie robot budowlano-montażowych na odcinku Trzebinia-Oświęcim. 
2. Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków etap Iib w pięciu kontraktach: 1. Modernizacja odcinka Jaworzno 

Szczakowa-Trzebinia, 2.Modernizacja odcinka Trzebinia-Krzeszowice, 3.Modernizacja odcinka Krzeszowice-Kraków Mydlniki, 4. 
Modernizacja odcinka Kraków Mydlniki-Kraków Główny Towarowy, 5.Modernizacja odcinka Sosnowiec Jęzor-Jaworzno Szczakowa-
Trzebinia-Kraków Główny Towarowy. 

3. Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia-Oświęcim-Czechowice Dziedzice (wartość projektu: 819,0 mln zł). W 
sierpniu 2018 r. zakończono prace nad aktualizacją nad RSW. Rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na kontrakt PiB dla 
odcinka linii kolejowej nr 93 Oświęcim-Czechowice Dziedzice, czego wynikiem było podpisanie w dniu 27.08.2018 r. umowy z 
wykonawcą. Zakończenie ostatniej umowy na roboty planuje się na lipiec 2021 roku. Lata realizacji: 2017-2021.    

4. Nazwa projektu: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb. (wartość projektu: 1 825,7 mln zł). W 
2018 r. w ramach projektu realizowano 5 kontraktów zasadniczych na roboty:  

 Kontrakt nr 1: Modernizacja odcinka Jaworzno-Szczakowa – Trzebinia – planowany termin zakończenia robót grudzień 2019.  
 Kontrakt nr 2: Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice – zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2020.  
 Kontrakt nr 3a: Modernizacja odcinka Krzeszowice-Kraków Mydlniki. Roboty zasadnicze zostały wykonane do 31 marca 2019.  
 Kontrakt nr 3b: Modernizacja Odcinka Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy. Planowany termin zakończenia robót grudzień 

2019.  
 Kontrakt nr 4: Modernizacja odcinka Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Trzebinia – Kraków Główny Towarowy – sygnalizacja dla 

obszaru LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia i LCS Kraków Mydlniki. Lata realizacji: 2016-2020.    

Województwo Śląskie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Zadanie, które jest realizowane przez PKP PLK S.A. rewitalizacja linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny 
Osobowy, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych, głównie czasu przejazdu na linii komunikacyjnej Katowice – Kraków. 
Obowiązujący w latach 2015 -2019 czas przejazdu był bardzo niezadawalający, znacznie przekraczający czas przejazdu innymi środkami 
komunikacji. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 133 – PKP PLK S.A. 
Zwiększenie o 112% od rocznego rozkładu jazdy 2020/2021 częstotliwości kursowania pociągów na odcinku Katowice – Kraków 
Główny – zadanie realizowane wspólnie przez Województwo Śląskie i Małopolskie. W chwili obecnej kursuje tam 8,5 pary pociągów (9 par z 
Krakowa w kierunku Katowic oraz 8 par do Krakowa – nieparzystość wynika z faktu, że dwa przyjeżdżające składy w drogę powrotną do 
Krakowa odjeżdżają połączone jako jeden skład pociągu). 
ZADANIA PLANOWANE 
Od wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów 2020/2021, czyli od dnia 13 grudnia 2020 rok uruchomionych będzie  18 par pociągów 
kursujących codziennie, z czego 14 par będzie obsługiwać POLREGIO sp. z o.o., a pozostałe 4 pary Koleje Śląskie sp. z o.o. 
BRAK REALIZACJI 
Przedłużająca się rewitalizacja linii kolejowej nr 133 uniemożliwiła intensyfikację działań i zwiększenie ilości połączeń pomiędzy 
Katowicami i Krakowem z powodu braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej. 

Gmina Libiąż  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 Projekt: „Budowa parkingu typu Park&Ride w rejonie dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu”, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

I.4.11 
 

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

gości 
 

 
Powiat Chrzanowski 

Wydział Komunikacji i 
Paszportów 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Źródła – Trzebinia; 
Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Zagórze – Chrzanów – Zagórze 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Źródła – Trzebinia; 
Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Zagórze – Chrzanów – Zagórze 
ZADANIA PLANOWANE 
Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Źródła – Trzebinia;  
Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Zagórze – Chrzanów – Zagórze 
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Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Grojec – Trzebinia; 

Gmina Libiąż  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Montaż automatu Miejskiej Karty Aglomeracyjnej przy dworcu PKP i parkingu P&R przy ul. Piłsudskiego w Libiążu. 

  I.4.12 
 

Wspieranie rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych,  m.in. poprzez 

współpracę z operatorami  

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Inwestycji i Obsługi 
Starostwa  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019r.: Połączenie światłowodem operatora (MULTIMEDIA POLSKA sieć teleinformatyczną Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z PCZK 
na ul. ks. Skorupki 3 (umowa ZKO ) 

 
telekomunikacyjnymi oraz rozwój 

kanałów technologicznych 

 
Województwo Małopolskie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W ramach wsparcia dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w czym zawiera się m.in. wsparcie dla rozwoju infrastruktury i usług 
elektronicznych), Województwo Małopolskie współpracowało m.in. przy opracowaniu stanowiska konwentu Marszałków Województw w 
2017 r. w sprawie rozwoju regionalnych sieci szerokopasmowych i bierze udział w bieżących konsultacjach w tym zakresie.  
Województwo Małopolskie realizuje i wspiera inicjatywy na rzecz m.in. rozwoju umiejętności cyfrowych, upowszechniania wykorzystania e-
usług, organizuje działania Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego powołanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego w 
2004 roku). 
Województwo Małopolskie nie realizuje bezpośrednio zadań w tym zakresie. Po przekazaniu spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp z 
o.o. budowy sieci szerokopasmowej, Województwo Małopolskie nie podejmowało działań w kierunku rozwoju sieci telekomunikacyjnych i 
kanałów technologicznych. 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W opracowanych przez Gminę dokumentacjach projektowych uwzględnia się wykonanie kanału technologicznego. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W opracowanych przez Gminę dokumentacjach projektowych uwzględnia się wykonanie kanału technologicznego. 
ZADANIA PLANOWANE 
W opracowanych przez Gminę dokumentacjach projektowych uwzględnia się wykonanie kanału technologicznego 

Gmina Babice 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Babice 

 
Gmina Alwernia 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Sieć światłowodowa –OSE /Tauron 

I.4.13 
 

Wykorzystanie gospodarcze Kanału 
Wiślanego Oświęcim-Kraków 

Województwo 
Małopolskie 

BRAK REALIZACJI 
Województwo Małopolskie nie realizuje bezpośrednio działań w tym zakresie 

 
 
 

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 Wojewódzkich 
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 inwe-
stycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych dla zrealizowania zadania inwesty-
cyjnego polegającego na rozbudowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Marszałka Pił-
sudskiego) 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 wy-
konawczych 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 projektów 

budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
6. Budowa obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781. 
7. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej 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 
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 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

II.1.1 
 

Realizacja programów ochrony 
zdrowia oraz programów 

profilaktycznych. 

Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie  
 
 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Programy profilaktyczne realizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie: 

1. Program Profilaktyczny Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ramach programu w latach 2015-2017 organizowano wykłady, warsztaty 
i tzw. „białe” soboty.  
W 2017r. uruchomiono na stronie internetowej szpitala platformę za pomocą której można zadawać pytania z zakresu zdrowia psy-
chicznego.  
W 2018r. opracowano i rozdysponowano ulotki w ilości 1000 sztuk, informujące o podstawowych zaburzeniach psychicznych oraz moż-
liwościach terapii psychiatrycznej na terenie powiatu chrzanowskiego. W 2019r. w ramach programu  zostały realizowane działania: 
Etap pierwszy – przeprowadzono wśród pacjentów w różnym wieku  140 badań ankietowych dotyczących depresji.  
U osób które wskazały objawy depresji została przeprowadzona konsultacja psychiatryczna. 
Program profilaktyki zdrowia psychicznego koncentrował się na działaniach mających na celu powrót 
do normalnego stanu zdrowia osób leczących się psychiatrycznie oraz powstrzymanie rozwoju już powstałej choroby. Działania skupiały 
się na interwencji społecznej oraz usamodzielnieniu w/w osób, co w efekcie miało prowadzić do pełniejszego uczestnictwa w życiu 
społecznym i poprawy kompetencji społecznych. 

Dla pacjentów leczonych w ramach Oddziału Psychiatrycznego Dziennego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego wydano vouchery, 
upoważniające do bezpłatnego wejścia  
na seans filmowy do kina w Chrzanowie lub Trzebini. 
2. program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi – realizowany w latach 2015-2018. W roku 2018 przebada-

no 904 z powiatu chrzanowskiego, w tym stwierdzono 18 wyników poza zakresem wartości prawidłowych (1,99 % osób przebadanych).  
3. program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego – w roku 2018 przebadano 243 mężczyzn zamieszkałych w 

powiecie chrzanowskim, w tym stwierdzono 15 wyników poza zakresem wartości prawidłowych (6,17% osób przebadanych). W roku 
2019 przebadano 300 mężczyzn zamieszkałych w powiecie chrzanowskim, w tym stwierdzono 28 wyników poza zakresem wartości 
prawidłowych. Stanowi to 9,3% w stosunku do liczby osób przebadanych. 

4. Program profilaktyki chorób tarczycy – – realizowany w latach 2015-2019. W roku 2018 przebadano 950 mieszkańców powiatu 
chrzanowskiego, w tym stwierdzono 44 wyniki poza zakresem wartości prawidłowych (4,63 % osób przebadanych). W roku 2019 prze-
badano 901 mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym stwierdzono 69 wyników poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 
7,6 %  w stosunku do liczby osób przebadanych 

5. Program profilaktyki - badanie poziomu witaminy D25 (OH) –  
realizowany w latach 2017 – 2018. W roku 2018 przebadano 984 mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym stwierdzono 755 wyni-
ków poza zakresem wartości prawidłowych (76,73% osób przebadanych). 

6. program profilaktyczny chorób cywilizacyjnych. Realizowany w 2019 r. przebadano 1414 osób  z powiatu chrzanowskiego, w tym 
stwierdzono 3 008 wyników poza zakresem wartości prawidłowych w poszczególnych pakietach badań tj. glukoza, kwas moczowy, krea-
tynina, lipidogram w tym: cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL, LDL (metoda bezpośrednia, wapń, fosfor, magnez. 

NFZ - programy realizowane w latach 2015-2019: 
1. Program profilaktyki raka piersi –Etap podstawowy, tj. badania mammograficzne u kobiet. Badania są bezpłatne i nie wymagają skie-

rowania.  
2. Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki, który adresowany jest do kobiet skierowanych z etapu badań pod-

stawowych przez lekarza radiologa po wykonaniu badania mammograficznego. Porada obejmuje – badanie lekarza specjalisty, skiero-
wanie na dalsze badania, ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, biopsja i postawienie diagnozy. 

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy -który obejmuje badania cytologiczne u kobiet. Badania przeprowadzane 
są raz na 3 lata. Porada obejmuje – wywiad, pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki 
macicy. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. 

4. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki, który obejmuje badanie kolposkopowe, pobranie wycinków 
do badania histopatologicznego, postawienie diagnozy 

Pozostała działalność profilaktyczna: 
1. Corocznie Szpital czynnie uczestniczy Małopolskich Tygodniach  Zdrowia, w ramach którego prowadzone są działania profilaktyczne, 

takie jak: porady dietetyczne i analiza składu masy ciała, badanie EKG oraz konsultacje kardiologiczne, USG tarczycy, USG Doppler, po-
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miar glukozy, poziomu cholesterolu i trójglicerydów, badanie w kierunku HCV i pomiar RR. Szpital corocznie otrzymuje od Wicemarszał-
ka Województwa Małopolskiego Dyplom Lidera Profilaktyki Województwa Małopolskiego”. 

2. Bardzo aktywnie personel Szpitala włączył się w kampaniE społeczne np. Światowy Dzień bez Tytoniu, Światowy Dzień AIDS, Światowy 
Dzień Rzucania Palenia, Zdrowe Odżywianie, poprzez przygotowanie gazetek tematycznych pogadanek z pacjentami i osobami  
odwiedzającymi. 

3. W 2019 r. w ramach X odsłony Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pod hasłem Piękna, Bo Zdrowa” zorganizowanej przez Ogólnopolską 
Organizację Kwiat Kobiecości, wykonano badania cytologiczne u 150 kobiet w wieku od 20 – 69 lat. 

4. W ramach  Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Diagnostyka jajnika dotyczącej profilaktyki nowotworowej jajnika wykonano 150 badań 
USG jajnika u kobiet w różnym wieku. 

5. Co rocznie przedstawiciel Szpitala bierze czynny udział w Seminarium organizowanym przez Amazonki Ziemi Chrzanowskiej, prowadząc 
wykłady dotyczące techniki samobadania piersi. 

6. We współpracy ze szkołami średnimi powiatu kontynuowano działalność profilaktyczną w zakresie profilaktyki raka piersi. 
7. W ramach współpracy z I LO w Chrzanowie prowadzono wykłady dotyczące zdrowego żywienia i profilaktyki chorób. 
8. . W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie prowadzone są 1x na tydzień spotkania z młodzieżą mające na celu 

zapoznanie z organizacją pracy wykonywanej w Szpitalu, przybliżenie charakteru zawodów medycznych, problematyką opieki nad cho-
rymi przewlekle, problematyką zdrowotną, prawami pacjenta, rehabilitacją chorych, badaniami laboratoryjnymi, pacjentami dializowa-
nymi. 

9. W ramach współpracy ze szkołami średnimi przeprowadzane były spotkania edukacyjne w zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala, 
gdzie młodzież poszerzała swoją wiedzę z zakresu bakteriologii.  

10. W ramach porad dietetycznych prowadzono warsztaty  zdrowego gotowania dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Babicach. 

ZADANIA PLANOWANE 
KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  I PROZDROWOTNYCH  z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej (pandemia koronawi-
rusa) 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (PS 7) Realizacja programów profilaktycznych „Akademia Aquafresh” , „Czyste powietrze wokół nas”, „Piramida żywieniowa” „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato wodę wolę”oraz programu własnego „Żyjmy zdrowo i wesoło” 
Udział w Olimpiadzie Przedszkolaków i innych zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta. 
1. (PS10) Realizacja programów profilaktycznych „Akademia Aquafresh” , „Czyste powietrze wokół nas”, „Piramida żywieniowa” „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato wodę wolę” 
2. Realizacja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 
3. Udział dzieci w Olimpiadzie Przedszkolaków i innych zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta.  
(OPS)  
1.Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – osób współuzależnionych. Dotacje celowa dla Zakładu lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Chrzanowie udzielona ze strony Urzędu Miejskiego w Chrzanowie 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
(PS 7) Kontynuacja działań przez kolejne lata. 
(PS 10) Kontynuacja działań przez kolejne lata. 
Realizacja programu autorskiego nauczyciela „ Bezpieczny przedszkolak” 
(OPS) Brak realizacji 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 
1. Program zdrowotny – “Trzymaj pion” – skierowany do dzieci w szkołach podstawowych I gimnazjalnych. Zajęcia ruchowe prowadzone 

były  na Krytej Pływalni w Trzebini jeden raz w tygodniu przez 45 minut. Ilość uczestników – 135 – w podziale na grupy 15 osobowe. 
2.  Program zdrowotny – “Jesteśmy aktywni” skierowany do rencistów, emerytów z terenu gminy Trzebinia. Zajęcia ruchowe prowadzone 

były  na Krytej Pływalni w Trzebini trzy razy w tygodniu przez 45 minut. Ilość uczestników 47program  - 730 
3. Projekt zdrowotny “Bliżej do specjalisty” – białe soboty. W ramach projektu mieszkańcy gminy mogli wykonać badania z zakresu diabeto-

logii oraz reumatologii.  W programie wzięło udział 1478 mieszkańców. 
2016 
1. Program zdrowotny – “Trzymaj pion” – skierowany do dzieci w szkołach podstawowych I gimnazjalnych. Zajęcia ruchowe prowadzone 

były na Krytej Pływalni w Trzebini jeden raz w tygodniu przez 45 minut. Ilośc uczestników – 135 – w podziale na grupy 15 osobowe. 
2. Program zdrowotny – “Jesteśmy aktywni” skierowany do rencistów, emerytów z terenu gminy Trzebinia. Zajęcia ruchowe  prowadzone 

były  na Krytej Pływalni w Trzebini trzy razy w tygodniu przez 45 minut. Ilość uczestników 47rogram  - 411. 
2017 
1. Program zdrowotny – “Trzymaj pion” – skierowany do dzieci w szkołach podstawowych I gimnazjalnych. Zajęcia ruchowe prowadzone 

były  na Krytej Pływalni w Trzebini jeden raz w tygodniu przez 45 minut. Ilośc uczestników – 135 – w podziale na grupy 15 osobowe. 
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2. Program zdrowotny – “Jesteśmy aktywni” skierowany do rencistów, emerytów z terenu gminy Trzebinia. Zajęcia ruchowe  prowadzone 
były  na Krytej Pływalni w Trzebini trzy razy w tygodniu przez 45 minut. Ilość uczestników 48rogram  - 520. 

2018 
Gmina realizuje na krytej pływalni program zdrowotny skierowany do dzieci z wadami postawy pod nazwą „Trzymaj pion”. 
W roku 2018 Gmina zrealizowała program zdrowotny „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy 
Trzebinia na rok 2018” 
Ewaluacja w 2019 r. programu zdrowotnego "Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Trzebinia na 
rok 2018". Program "Trzymaj pion" skierowany do dzieci i młodzieży w formie zajęć korygujących wady postawy i inne schorzenia 
prowadzone na Krytej Pływalni „Aqua Planet”. Udział wzięło 140 dzieci. Program „Jesteśmy aktywni" skierowany do rencistów oraz osób w 
wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia w formie zajęć rekreacyjnych na Krytej Pływalni „Aqua Planet” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Kontynuacja zadania z zakresu realizacji programów ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu zajęć korygujących wady postawy i inne 
schorzenia zakwalifikowane przez lekarza specjalistę do zajęć ruchowych w wodzie. 
Kontynuacja w 2020r. działania "Aktywny senior". 
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja zadania z zakresu realizacji programów ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu zajęć korygujących wady postawy i inne 
schorzenia zakwalifikowane przez lekarza specjalistę do zajęć ruchowych w wodzie. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZAOWANE 
Realizacja gminnych programów: przeciwdziałania alkoholizmowi oraz  narkomanii.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Realizacja gminnych programów: przeciwdziałania alkoholizmowi oraz  narkomanii 
ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja gminnych programów: przeciwdziałania alkoholizmowi oraz  narkomanii 

 
DIABET Centrum Medyczne 
S.C. 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizacja programów profilaktycznych: 
 profilaktyka gruźlicy 
 zapobieganie chorobom odtytoniowym 
 wczesne wykrywanie POCHP 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Prowadzenie nadal tych programów 
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja tych programów 

PTTK Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZAOWANE 
2015 - Organizacja XV Profilaktycznego Rajdu Rowerowego im. Wł. Mamota. Upowszechnianie turystyki, profilaktyki i zdrowego stylu życia. 
2016 - Organizacja XVI Profilaktycznego Rajdu Rowerowego im. Wł. Mamota. Upowszechnianie turystyki, profilaktyki i zdrowego stylu życia. 
2017 - Organizacja XVII Profilaktycznego Rajdu Rowerowego im. Wł. Mamota. Upowszechnianie turystyki, profilaktyki i zdrowego stylu 
życia. 

II.1.2 
 

Promocja i upowszechnianie zdrowego 
stylu życia przy jednoczesnym rozwoju 

potrzebnej do tego infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej. 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja rajdów rowerowych: Eko rajd z Powiatem chrzanowskim, rajd rowerowy Wędruj z nami papieskimi szlakami. 
Organizacja Powiatowych Zawodów OSP i MDP z terenu Powiatu Chrzanowskiego. 
Współpraca finansowa i pozafinansowa z  instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie realizacji wydarzeń z zakresu upowszechniania sportu 
i zdrowego trybu życia przykładowe przedsięwzięcia: 
 Trójbój siłowy w ZSTU w Trzebini, 
 Puszcza Run, 
 Chechło Run, 
 Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia, 
 Nordic Walking w Puszczy, 
 Park run Chrzanów 

  zawody LOK, 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizowanie wycieczek, konkursów, turniejów sportowych, mistrzostw regionalnych i ogólnokrajowych. Akcje promujące aktywność 
fizyczną wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego 



49 
 

Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Płazie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015: 
 VIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, 
 Piknik Fotograficzny Osób Niepełnosprawnych,       
 Dwu-dniowa impreza sportowo-rekreacyjno-turystyczna „W poszukiwaniu  przygody”, 
 Jednodniowa wycieczka do Wrocławia -”Poznaj Wrocław” 
  „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
2016 
 IX Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”., 
 „Ogród Sensoryczny”, 
 „Lato zaczarowane w glinie”- warsztaty kreowania twórczości  osób niepełnosprawnych, 
  „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
2017 
 X Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
  „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
2018 
 XI Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
 „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
2019 
 XII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”, 
 Projekt „Akcja Aktywizacja”, 
 „Piknik rodzinny”, 
 „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020 : 
 XIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”- on-line 
ZADANIA PLANOWANE 
Organizacja kolejnych edycji 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (PS7) Organizacja Turnieju piłki nożnej rodziców – każdego roku 
Wzbogacenie placu zabaw o nowe urządzenia do rozwijania sprawności fizycznej dzieci. 
Zorganizowanie i prowadzenie treningów sportowych dla przedszkolaków na terenie SP1 
(P S 10) 
1. Doposażenie  placu zabaw o nowe urządzenia do rozwijania sprawności fizycznej dzieci. 
2. Zorganizowanie i prowadzenie kółka sportowego dla przedszkolaków. 
3. Organizowanie pikników sportowych dla dzieci i ich rodzin. 
4. Doposażenie Sali do zajęć ruchowych o sprzęt do zajęć Integracji Sensorycznej. 
5. Tworzenie grup integracyjnych dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami – praca terapeutyczna na terenie przedszkola.  
6. Realizacja zajęć WWR dla dzieci posiadających Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola. 
(OPS) 
1. Zorganizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych i kulturalno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz w 

okresie letnich wakacji 
2. Realizacja profilaktycznych zajęć dotyczących uzależnień obejmujących działania z zakresu zdrowia publicznego 
3. Realizacja letnich wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów  
Na zrealizowanie zadań na każdy rok przeznaczono środki budżetowe w wysokości 105 000,00zł poprzez udzielenie dotacji z Urzędu 
Miejskiego w Chrzanowie 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (PS 10)Kontynuacja działań przez kolejne lata 
(OPS)  
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1. Zorganizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych i kulturalno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz w 
okresie letnich wakacji 

2. Realizacja profilaktycznych zajęć dotyczących uzależnień obejmujących działania z zakresu zdrowia publicznego.  
3. Zadanie nr 3 nie zostało zrealizowane z powodu pandemii COVID 19. 
Na zrealizowanie zadań przeznaczono środki w wysokości 39 900,00zł poprzez udzielenie dotacji z Urzędu Miejskiego w Chrzanowie   

ZADANIA PLANOWANE 
 (OPS)  
1.Zorganizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych i kulturalno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz w 
okresie letnich wakacji 
2.Realizacja profilaktycznych zajęć dotyczących uzależnień obejmujących działania z zakresu zdrowia publicznego.  
3. Realizacja letnich wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów  

Na zrealizowanie zadań przeznaczono środki w wysokości 105 000,00zł  poprzez udzielenie dotacji z Urzędu Miejskiego w Chrzanowie 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
 siłownia na świeżym powietrzu -1 
 Trzymaj formę 
 Bieg po zdrowie 
 Czyste powietrze 
 Mamo, tato wolę wodę 
 Nie pal przy mnie proszę 
 Znamię-znam je 
 Śniadanie daje moc 
 Konkursy o zdrowym trybie życia-10 
 Pogadanki, spotkania z dietetykiem -5 
 Gazetki - 4 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jana Mroza w Żarkach – plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku, 
2. Zagospodarowanie teren przy ul. Paderewskiego w Libiążu – plac zabaw wraz z przyległym otoczeniem, 
3. Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Dąbrowskiego w Libiążu, 
4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaworowej w Libiążu  - plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku, 
5. Budowa siłowni na powietrzu w rejonie ul. Leśnej w Libiążu,  
6. Wykonanie klimatyzacji w siłowni Libiąskiego Centrum Kultury, 
7. Zakup i montaż trybuny sportowej przy boisku sportowym w Żarkach, 
8. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Traugutta w Gromcu, 
9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu na cele społeczne, 
10. Budowa krytej pływalni w Libiążu (projekt), 
11. Modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu, 
12. Zakup urządzenia kontrolno – pomiarowego oraz dozującego chemię basenową”.   
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Budowa krytej pływalni w Libiążu.  
Budowa placu rekreacyjno – sportowego wyposażonego w urządzenia typu street workout przy ul. Klubowej w Żarkach. 
ZADANIA PLANOWANE 
Rozwój oferty krytej pływalni oraz usług związanych z fitness, wspinaczką, strzelaniem sportowym w Libiążu.  
Promocja tężni solankowej.  

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. „Dobudowa sali gimnastycznej wraz z dobudową łącznika do istniejącego Zespołu Szkół  w Mętkowie wraz z przebudową infrastruktury 

kolidującej  na działce 680/2 w Mętkowie przy ul. Karola Wojtyły. 
2. „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych”  
3. Budowa elementów małej architektury – budowa siłowni zewnętrznych 
ZADANIA PLANOWANE 
Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Jankowicach 
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Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 - Gmina Trzebinia zrealizowała w 2018r. dwa duże projekty: 

1. Ożywienie społeczno - gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

2. Zagospodarowanie akwenu „Balaton”. 
Systematycznie rozbudowywana i modernizowana jest także baza sportowa:  budowa sali gimnastycznej przy SP w Myślachowicach i 
modernizacja boiska przy SP 8 w Trzebini 
Organizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne np. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia, imprezy biegowe i in. 
Możliwe jest do realizacji zagospodarowanie placu przy ul. Ochronkowej na podstawie planu miejscowego. Rada Miasta Trzebini w dniu 12 
grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/8/VIII/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście 
– Południe w Trzebini. Teren przeznaczony został pod ogólnodostępną zieleń urządzoną oraz tereny publicznych ciągów pieszo – 
rowerowych. Ustalenia planu powstały w oparciu o Koncepcję programowo - przestrzenną placu miejskiego u zbiegu ulic Kościuszki i 
Krakowskiej wraz z zespołem sportowo - rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Trzebini. 
2019 r.- Boisko sportowe w Bolęcinie. Zakupiono i zamontowano siatkę na piłkochwyty. 2. Boisko sportowe w Myślachowicach. Wykonano 
naprawę wiat i wymieniono siatkę łapacza piłek.  3. Boisko sportowe przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Młoszowej. Zamontowano 
piłkochwyty przy boisku sportowym „ORLIK” 4. Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich na cele kulturalno – sportowe. Wykonano: 
miejsca postojowe szt. 8, pas oddzielający od krawędzi jezdni z kostki brukowej, chodnik (dojścia do ścieżki dla rolek) wraz z podbudową. 
Ścieżka do jazdy na rolkach o nawierzchni betonowej wraz z podbudową (240,81 m2).  
PT Plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na os. Krze w Trzebini. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy obiektów 
małej architektury  służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym (placu zabaw dla dzieci w wieku od lat 4-12). Zagospodarowaniem 
terenu pod nowy plac zabaw objęto teren istniejącego placu zabaw i część działki nr 1109 (od strony zachodniej istniejącego placu zabaw). 6. 
Boisko sportowe przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini. Wykonano PT modernizacji boiska sportowego wielofunkcyjnego o 
nawierzchni poliuretanowej (w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej), o wym. 30m x 16m, elementy małej architektury: 
ławki, kosze oraz ogrodzenie z trzech stron boiska. 7. Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki – Wrotowisko. Opracowano dokumentację i 
uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę kondygnacji parteru w budynku WDK 
w Myślachowicach wraz adaptacją pomieszczeń na centrum rozrywki w skład, którego będzie wchodzić wrotowisko z możliwością 
wykorzystania go jako sali koncertowej i sali do innych zajęć, wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci wraz z wewnętrznym placem 
zabaw i częścią interaktywną, kącikiem malucha oraz kawiarnią. 8. Koncepcja wielowariantowa zagospodarowania terenu położonego przy 
zbiegu ulic Krakowskiej i ul. Ochronkowej w Trzebini. Opracowano dokumentację, która zakłada budowę wielofunkcyjnego budynku wraz 
z zielonym placem,  parkingiem podziemnym i pawilonem gastronomicznym. Budynek będzie scalał kilka funkcji: mediateka, sala 
warsztatowa, sala konferencyjna, czytelnia, sala ślubów, biura, kawiarnię. 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego Osiedla 
„Centrum” w Trzebini. Wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych na budowę grilowiska. 10. 
Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu  ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini.  Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  Wykonano zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu  ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini wraz z 
pomnikiem Ks. Mariana Luzara. 11. Balaton – Rewitalizacja -  etap II.  W 2019 roku powstał nowy pawilon sanitarny.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Gmina Trzebinia systematycznie  rozwija bazę sportowo-rekreacyjną.  
Jednym z realizowanych zadań jest budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki Inwestycja ma zostać zakończona w  2021 roku 
Trwa również kolejny etap zagospodarowania Błoń Karniowickich - montaż elementów małej architektury - placu zabaw, urządzenia siłowni 
zewnętrznej, ławki parkowe, stojaki na rowery. 
Realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach – zadanie III” 
ZADANIA PLANOWANE 
Zadania planowane w WPF. 

Fundacja im. Brata Alberta – 
Warsztat Terapii zajęciowej 

w Trzebini  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizacja programu promocji i ochrony  zdrowia podczas zajęć z uczestnikami WTZ.   
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja programu promocji i ochrony  zdrowia podczas zajęć z uczestnikami WTZ.   
ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja programu promocji i ochrony  zdrowia podczas zajęć z uczestnikami WTZ.    

UTW Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 
W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe  
 gimnastyka  rehabilitacyjna 
 aerobik w wodzie 
 taniec towarzyski 
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 muzykoterapia 
 tai-chi 
 treningi zespołu tanecznego. 
Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking, w tym udział w okolicznościowych imprezach spacerowych na terenie 
powiatu. 
Realizacja projektu „Szlakiem Łemków w Polsce” – promocja zdrowego stylu życia – turystyki, w tym pieszej; korzystanie z bazy leczniczej 
ośrodka wypoczynkowego; udział około 50 osób. Całość poprzedzona wykładami w ramach cyklu „Mniejszości narodowe w Polsce”.  
Realizacja cyklu spotkań „Senior w podróży” – promocja zdrowego stylu życia – turystyki, realizacja na zasadach wolontariatu.  
Organizacja VI Rajdu Rodzinnego – udział seniorów głównie z rodzinami w pieszej lub rowerowej wędrówce, zabawy i gry na świeżym 
powietrzu. 
Realizacja akcji „Przystanek jabłko” -  rozdano nieodpłatnie mieszkańcom Chrzanowa 24 tony darmowych jabłek, organizacja wydawania – 
wolontariat. 
Realizacja kolejnego dorocznego zakończenia sezonu turystycznego pod hasłem „Ziemia chrzanowska i okolice” – wycieczka do Regulic – 
Ekomuzeum, winnica, źródło triasowe. 
2016 
W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe  
 gimnastyka  rehabilitacyjna 
 aerobik w wodzie 
 taniec towarzyski 
 muzykoterapia 
 tai-chi 
 treningi zespołu tanecznego 
Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking, w tym udział w okolicznościowych imprezach spacerowych na terenie 
powiatu. 
Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Wisły – promocja zdrowego stylu życia – turystyki, w tym pieszej; korzystanie z bazy leczniczej ośrodka 
wypoczynkowego; udział 60 osób. W ramach wyjazdu – wieczór z młodzieżą z miejscowego liceum.  
Realizacja cyklu spotkań „Senior w podróży” – promocja zdrowego stylu życia – turystyki, realizacja na zasadach wolontariatu.  
Wyjazd reprezentacji UTW na III Ogólnopolską Zimową Senioriadę na Podhalu w Rabce – udział 16 zawodników i 10 osób towarzyszących. 
Organizacja VII Rajdu Rodzinnego – udział seniorów głównie z rodzinami w pieszej lub rowerowej wędrówce, zabawy i gry na świeżym 
powietrzu – udział 90 osób. 
Organizacja wyjazdu do Wrocławia – udział 50 uczestników. Wyjazd reprezentacji UTW na VIII Olimpiadę Sportową Seniorów w Łazach – 
udział 17 zawodników I 15 osób towarzyszących. 
Wyjazd reprezentacji UTW na III Małopolską Spartakiadę Seniorów w Niepołomicach – udział 28 zawodników I 12 osób towarzyszących. 
Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Ustronia – promocja zdrowego stylu życia – turystyki, w tym pieszej; udział około 40 osób.  
Realizacja zakończenia sezonu turystycznego pod hasłem „Ziemia chrzanowska i okolice” – wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Kajasówka”. 
2017 
W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe  

 gimnastyka  rehabilitacyjna 
 aerobik w wodzie 
 taniec towarzyski 
 muzykoterapia 
 tai-chi 
 treningi zespołu tanecznego 
 choreoterapia 

Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking, w tym udział w okolicznościowych imprezach spacerowych na terenie 
powiatu (Marsz Niepodległości, „Spacer po zdrowie – zaproś swojego lekarza”). 
Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Zakopanego – promocja zdrowego stylu życia – turystyki, w tym pieszej; udział około 50 osób.  
Organizacja wyjazdu reprezentacji UTW na IV Ogólnopolską Zimową Senioriadę na Podhalu w Rabce – udział 15 zawodników i 12 osób 
towarzyszących. 
Organizacja wyjazdu do Krakowa – Cmentarz Rakowicki i Muzeum Żydowskie Galicja – udział około 50 uczestników. 
Organizacja VIII Rajdu Rodzinnego – udział seniorów głównie z rodzinami w pieszej lub rowerowej wędrówce, zabawy i gry na świeżym 
powietrzu – udział około 80 osób. 
Realizacja całorocznego programu „Senior zdrów od stóp do głów”, w tym wykłady, wycieczki, badania profilaktyczne, Piknik Seniora, Flash 
mob – “Smog krakowski pożera nie tylko owce”. Opracowanie I dystrybucja płyty DVD z zestawem ćwiczeń fizycznych dla seniorów.  
Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Kaczyna (województwo świętokrzyskie) – promocja zdrowego stylu życia – turystyki, w tym pieszej; 



53 
 

udział około 50 osób.  
Organizacja wyjazdu do Łodzi – miasto i Festiwal Światła  – udział około 40 uczestników. 
Realizacja zakończenia sezonu turystycznego pod hasłem „Ziemia chrzanowska i okolice” – wycieczka do Sanktuarium Klasztor w Czernej. 
2018 
W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe  
 gimnastyka  rehabilitacyjna 
 aerobik w wodzie 
 taniec towarzyski 
 muzykoterapia 
 tai-chi 
 treningi zespołu tanecznego 
 choreoterapia 
 zumba 
 samoobrona 
Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking, w tym udział w okolicznościowych imprezach spacerowych na terenie 
powiatu (Marsz Niepodległości, „Spacer po zdrowie – zaproś swojego lekarza”, Marsz dla WOŚP). 
Organizacja wyjazdu reprezentacji UTW na V Ogólnopolską Zimową Senioriadę na Podhalu w Rabce – udział 13 zawodników i 14 osób 
towarzyszących. 
Organizacja wyjazdu do Branic, Igołomii, Niepołomic i Staniątek – udział około 50 uczestników. 
Organizacja IX Rajdu Rodzinnego – udział seniorów głównie z rodzinami w pieszej lub rowerowej wędrówce, zabawy i gry na świeżym 
powietrzu – udział około 70 osób. 
Realizacja całorocznego projektu „Pociągiem do przeszłości”, kierowanego do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym wycieczki m.in. do 
Teatru w Sosnowcu, Krakowa .  
2019 
W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe  
 gimnastyka  rehabilitacyjna 
 aerobik w wodzie 
 taniec towarzyski 
 muzykoterapia 
 tai-chi 
 treningi zespołu tanecznego 
 zumba 
 joga 
samoobrona 
Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking, w tym udział okolicznościowych imprezach spacerowych na terenie 
powiatu (Marsz Niepodległości, Marsz dla WOŚP) 
Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Lądka Zdroju - promocja zdrowego stylu życia – turystyki, w tym pieszej; udział około 55 osób. 
Organizacja wyjazdu do Krakowa – Ogród Botaniczny UJ i Sanktuarium „Na Skałce” – udział około 50 uczestników 
Udział w happeningu „Qlturalny Warzywniak”, „Żywy obraz” – rocznica Konstytucji 3 Maja, prezentacja grupy tanecznej „Ali i Babki” oraz 
wokalnej „Senior Singers” w imprezach na terenie powiatu Chrzanowskiego. 
Organizacja happeningu „Żywy obraz” – rocznica Konstytucji 3 Maja 
Organizacja X Rajdu Rodzinnego – udział seniorów głównie z rodzinami w pieszej lub rowerowej wędrówce, zabawy i gry na świeżym 
powietrzu – udział około 60 osób 
Organizacja Rajdu „Majowe święto Kijanek” – udział około 25 osób, w tym 10 dzieci ze szkoły SP nr 1 z O.I. 
Organizacja wycieczki turystycznej do Serbii, Bułgarii i Rumunii – 46 uczestników 
Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Horyńca Zdroju - promocja zdrowego stylu życia – turystyki, w tym pieszej; udział około 50 osób. 
Realizacja zakończenia sezonu turystycznego – wycieczka Doliny Karpia – Zator, Tomice – udział około 50 osób 

PTTK Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 - Zorganizowano 72 wycieczki górskie, piesze nizinne, kolarskie i krajoznawcze. 
2016 - Zorganizowano 88 wycieczek górskich, pieszych nizinnych, kolarskich i krajoznawczych. 
2017 - Zorganizowano 85 wycieczek górskich, pieszych nizinnych, kolarskich i krajoznawczych. 
2018,2019 – brak danych  

Stowarzyszenie „Nie bądź 
sam w Żarkach” 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
- Spotkanie na temat zdrowej żywności połączone z degustacją produktów i z Dniem Kobiet. 
- Spotkanie w plenerze (Polana Seniora) - Sezon nowalijek z naszych ogródków. Przygotowanie potrawy (małokaloryczne danie) wg 
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przepisu jednej członkini.  
- Spotkanie w plenerze – pieczenie ziemniaków z królikiem.  

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w 
Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Zorganizowano rajdy rowerowe, wycieczki m.in. spływ Dunajcem, a także spotkania z lekarzami 

DIABET Centrum Medyczne 
S.C 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizacja programów edukacyjnych: 
-otyłość  
-cukrzyca 
- osteoporoza 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prowadzenie nadal tych programów 
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja tych programów 

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. 

 
Szpital Powiatowy w 

Chrzanowie 
 
 
 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. 
Cyfrowa Małopolska pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”– w trakcie realizacji, realizacja do grudnia 2021 r. 
Wartość projektu:  4 113 000,00 zł.  
Wartość dofinansowania z RPO WM: 3 701 700,00 zł. 
Wkład własny Szpitala, otrzymana dotacja z Powiatu Chrzanowskiego: 411 300,00 zł. 
Przedmiot projektu: 
Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz 
zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi 
platformami informacji w ochronie zdrowia.  
W styczniu 2018 r. Szpital Powiatowy w Chrzanowie podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup 
aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym  
w Chrzanowie”. Realizacja zadania do 30.06.2020 r.  
Wartość projektu:  17 854 528,76 zł.  
Wartość dofinansowania z RPO WM: 10 730 854,28 zł. 
Dotacja Powiat Chrzanowski: 5 463 438,06 zł.   
Wkład własny Szpitala: 1 660 236,42 zł 
Przedmiot projektu: 
Zadanie 1: Przebudowa oddziałów szpitalnych (Oddział Neonatologii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Blok Porodowy)  
Zadanie 2: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych 
Zadanie 3: Modernizacja łazienek 
Zadanie 4: Zakup aparatury i sprzętu medycznego. 
Projekt z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej – Zakup aparatury diagnostycznej dla zadania 
Narodowa Strategia Onkologiczna pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy 
w 2020 r.  
Zadanie: zakup mammografu. 
Dofinansowanie 600 tys. zł z Ministerstwa Zdrowia   Zadanie w trakcie realizacji. 
Projekt z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na 
lata 2017-2020   na realizację zadania: doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób 
układu krążenia  w roku 2020  
Zadanie: zakup aparatu USG. 
Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 217 668,00 zł 
Wkład własny Szpitala 2 332,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. 
Projekt pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa dia-
gnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” – dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 nr umowy RPMP.12.01.03-12-0604/17-00-XVII/136/FE/18   
z dn. 30.04.2018r.  
W trakcie przebudowa oddziału pediatrycznego  i modernizacja sanitariatów w budynku A;  
TOP SOR  
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Umowa nr 366/DN/2019 o partnerstwie zawarta  
w dn. 28.06.2019 r. pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym na dostawę, montaż i uruchomienie systemów – Trybu Obsługi Pacjenta 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 
Projekt pt. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” został objęty dofinansowaniem ze środków unijnych w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, a instytucją odpowiedzialną za jego realizację jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
MSIM  Małopolski System Informacji Medycznej UMOWA o PARTNERSTWIE nr VIII/84/IS/727/18  
z dnia 15.05.2018 r. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (UM EPS) 
1.Realizowana przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. inwestycja pod nazwą: „Budowa wielospecjalistycznej 
przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie” jest zadaniem wprowadzonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Chrzanów. Realizacja powyższego przedsięwzięcia niesie za sobą korzyści dla mieszkańców, a wkład pieniężny do Spółki przyczyni się do 
wzrostu dostępności usług z zakresu świadczeń zdrowotnych. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. nie stanowi pomocy publicznej, a jest działaniem o charakterze długookresowym, strategicznym 
dla Gminy Chrzanów, mającym wpływ na rozwój regionu o czym świadczy przeprowadzony test prywatnego inwestora. 
2. Realizacja corocznych programów profilaktycznych dostępnych dla mieszkańców Gminy Chrzanów realizowanych poprzez Szpital 
Powiatowy w Chrzanowie mająca na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców 
 i zwiększenie efektywności leczenia. 
3. W roku 2019 Gmina Chrzanów udzieliła 30 tysięcy pomocy finansowej w zakresie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego z 
przeznaczeniem na zakup uroflometru oraz lasera ze skanerem (przystawką). 
4. Gmina Chrzanów  od lat  wspiera zadania związanych ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu – środki przeznaczone są z budżetu 
Gminy Chrzanów 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM EPS) 
1.W roku 2020 Gmina Chrzanów udzieliła  12 tysięcy pomocy finansowej w zakresie zakupu wyposażenia koniecznego do uruchomienia  w 
Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie laboratorium przeprowadzającego testy na obecność patogenu  
z przeznaczeniem na zakup zamrażarki niskotemperaturowej. 
2. Dodatkowo w roku 2020 Gmina Chrzanów udzieliła 70 tysięcy pomocy finansowej w zakresie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie z przeznaczeniem na zakup videobronchoskopu ultrasonograficznego typu EBUS z systemem do diagnostyki 
peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG. 
3. W roku 2020 realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu – środki przeznaczonez budżetu Gminy Chrzanów w 
wysokości 105 tysięcy złotych. 
ZADANIA PLANOWANE 
 (UM EPS) 
Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu – środki przeznaczone z budżetu Gminy Chrzanów 

 
DIABET Centrum Medyczne 
S.C 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 klimatyzacja korytarza 
 usprawnienie i modernizacja elektronicznej bazy danych 
 wprowadzenie e-recept 
 wprowadzenie elektronicznych druków L4 
 uruchomienie gabinetu stopy cukrzycowej 
 utrzymanie ISO 
 zdobycie certyfikatu Akredytacyjnego w POZ 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Modernizacja  placówki  
ZADANIA PLANOWANE 
Utrzymanie i kontynuacja tych zadań 

II.1.4 
 

Wsparcie psychologiczne dla rodzin i 
osób dotkniętych problemem choroby 

własnej lub bliskich 

Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie 

 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
1. Wsparcie dla rodzin osób przewlekle chorych 
W ramach punktów konsultacyjno – edukacyjnych: 
 Profilaktyka i leczenie odleżyn – rocznie wykonuje się ok. 70 porad dla opiekunów. 
 W punkcie diabetologicznym rocznie prowadzi się edukację w zakresie cukrzycy u ok. 200 pacjentów i ich rodzin oraz realizuje się średnio 

360 pomiarów cukru. 
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 W punktach pielęgnacji stomii rocznie udziela się ok. 60 edukacji. 
 W punkcie dietetycznym rocznie realizuje się ok. 400 rozmów edukacyjnych. 
2. 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 zamiesz-
kania, złożenia wniosków do ZOL/ZPO, umieszczenia bez zgody pacjenta w ZOL/ZPO, umieszczenia w hospicjum, objęcia opieką długo-
terminową, 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 pa-
cjenta, rozwiązywania różnych problemów dotyczących pacjenta oraz ich rodzin. 

3. 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. 

4. Wsparcie dla rodzin oczekujących dziecka. 
 Prowadzenie Szkoły Rodzenia.  

W 2018 r. szkołę rodzenia ukończyło 58 par, a w 2019r. - 26 par.  
 W ramach oddziału ginekologiczna – położniczego i neonatologicznego co trzecią niedzielę prowadzone są cykliczne spotkania pt” Dni 

otwarte” które mają przybliżyć i wesprzeć przyszłych rodziców w trudach narodzin  
i opieki nad noworodkiem z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb  
i oczekiwań, zapewniających komfort i możliwości decydowania.  

 W ramach „Szkoły Matek i Ojców – razem łatwiej” w 2018r. szkoleniem objęto 304 matki i 135 ojców. 
 Na stronie internetowej Szpitala można pobrać „Ulotkę informacyjną dla Pacjentek po Stracie Dziecka”. 
5. Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom. 

Szpital od kilku lat realizuje Program Profilaktyczny Ochrony Zdrowia Psychicznego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Chrzanowie. 
W 2017r. w ramach programu uruchomiono na stronie internetowej szpitala platformę za pomocą której można zadawać pytania z za-
kresu zdrowia psychicznego.  
W 2018r. w ramach programu opracowano i rozdysponowano ulotki  
w ilości 1000 sztuk, informujące o podstawowych zaburzeniach psychicznych oraz możliwościach terapii psychiatrycznej na terenie po-
wiatu chrzanowskiego.  
W 2019r. w ramach programu  zostały realizowane działania: Etap pierwszy – przeprowadzono wśród pacjentów w różnym wieku  140 
badań ankietowych dotyczących depresji.  U osób które wskazały objawy depresji została przeprowadzona konsultacja psychiatryczna.  
Dla pacjentów leczonych w ramach Oddziału Psychiatrycznego Dziennego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego wydano vouchery, upo-
ważniające do bezpłatnego wejścia na seans filmowy do kina  w Chrzanowie lub Trzebini. 
Program profilaktyki zdrowia psychicznego koncentruje się na działaniach mających na celu powrót do normalnego stanu zdrowia osób 
leczących się psychiatrycznie, powstrzymanie rozwoju już powstałej choroby. Działania skupiały się na interwencji społecznej oraz 
usamodzielnieniu w/w osób, co w efekcie miało prowadzić do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym  i poprawy kompetencji 
społecznych. 

ZADANIA PLANOWANE 
 KONTYNUACJA ZADAŃ  z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej (pandemia koronawirusa 

Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
W ramach zadań statutowych Poradni objęto wsparciem psychologicznym rodziny 421 dzieci i uczniów dotkniętych problemem choroby. 

Gmina Chrzanów 
ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (PS10)Wsparcie psychologa przedszkolnego rodziców mających trudności wychowawcze lub rozwojowe dzieci. 

 
 

DIABET Centrum Medyczne 
S.C 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Współpraca z poradnią psychologiczną 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja współpracy 
ZADANIA PLANOWANE 
Utrzymanie współpracy 

II.1.5 
 

Organizacja i program Ośrodków 
Wczesnej Interwencji na terenie 

Powiatu. 

Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie 

 

1. Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do świadczeń w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz poprzez zespoły wyjaz-
dowe Pogotowia Ratunkowego, zapewnienie dostępu do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od.  2018r. rozpoczęto reali-
zację kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego, zwanej w skrócie „KOS-zawał”. 

2. Wydzierżawienie pomieszczeń dla  podmiotu: Małopolskie Centrum Sercowo Naczyniowe PAKS realizującego  24-godzinne dyżury  he-
modynamiczne oraz naczyniowe,  dysponuje 12 łóżkami  Kardiologicznymi, 12 łóżkami chirurgii naczyniowej oraz  Pracownią rezonansu 
Magnetycznego. 
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ZADANIA STAŁE, WYNIKAJĄ  ZE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI SZPITALA. 
ZADANIA PLANOWANE 
KONTYNUACJA REALIZACJI ZADAŃ 

DIABET Centrum Medyczne S.C 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Zgodnie z programem NFZ  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizowanie programu ustalonego przez NFZ 
ZADANIA PLANOWANE 
Utrzymanie współpracy 

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. 

Powiat Chrzanowski, 
 

Wydział Inwestycji i Obsługi 
Starostwa  

 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w Bolęcinie przy ul. Trzebińskiej- teren po byłej jednostce wojskowej z 
przeznaczeniem na budowę: hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, domu pomocy społecznej dla osób starszych do 100 osób oraz domu 
pobytu dziennego dla 15-30 osób wraz z zagospodarowaniem terenu 
Zgłoszenie fiszki projektowej do Strategii Województwa Małopolskiego – Małopolska 2030 – jako zadania strategicznego woj. Małopolskiego  

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie od 2019 r. przez OPS w Babicach Klubu Senior + w Olszynach. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prowadzenie Klubu Senior + 
ZADANIA PLANOWANE 
Prowadzenie Klubu Senior + 

Gmina Libiąż 
ZADANIA ZREALIZOWANE 
Rozpoczęcie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + przy ul. Piłsudskiego 22 w Libiążu 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018  
Gmina  Trzebinia partycypuje w  kosztach pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. W 2017 - 53 osoby przebywały w DPS-ach, natomiast 
w 2018r. - 49 osób. 
2019 
1. Gmina partycypuje w kosztach pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. W 2019 r. w DPS-sach przebywało 50 osób.  
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert 
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone PCK zgodnie z prawem zamówień publicznych. OPS kierował osoby wymagające 
tej formy pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi na bieżąco sprawował nadzór nad jakością wykonywanych przez PCK usług.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W 2020 r. OPS w Trzebini podejmował następujące zadania: 
 kierowanie i opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej, 
 świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych w ich miejscu 

zamieszkania. 
 Realizacja Programu osłonowego pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 (Uchwała Rady Miasta w Trzebini  nr 

IV/13/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018.) - organizacja pomocy w formie dowozu posiłku do domu; 
 prowadzenie Punktu Aktywności Seniora, 
 realizowano  lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych 

oraz Ich Podopiecznych (realizowany na podstawie Uchwały Nr XIV/164/VIII/2019. Program jest skierowany dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

W przypadku wystąpienia potrzeb program będzie realizowany w następnych latach. 
ZADANIA PLANOWANE 
Powyższe zadania będą realizowane w latach następnych. 

II.1.7 

Doskonalenie kadr ochrony zdrowia 
oraz wspieranie kształcenia nowych. 

Promowanie specjalizacji 
deficytowych  

Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W latach 2015-2019 podejmowano następujące działania: 
1. Dążenie do zwiększenia liczby zewnętrznych szkoleń pracowników Szpitala, celem doskonalenia ich umiejętności i zwiększenia 

kompetencji. 
2. W 2018 – 2019r. przy pomocy środków KFS zrealizowano m.in. kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych, szkolenia dla 
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i odpowiadających potrzebom 
mieszkańców Powiatu 

fizjoterapeutów, ratowników medycznych, kurs pierwszej pomocy dla pracowników niemedycznych (dla osób od 45 roku życia) 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. Podejmowanie kroków w celu pozyskania lekarzy –rezydentów dla Szpitala- stworze-nie zachęt finansowych w specjalizacjach 
deficytowych. 

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

6. Organizowano dni otwarte dla uczniów liceów ogólnokształcących 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja procesów i procedur związanych z wykonywaniem zadań  
ZADANIA PLANOWANE 
Planowana kontynuacja i realizacja dotychczasowych zadań z uwzględnieniem  doskonalenia i ulepszenia procesów pracy 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
I LO ma dwie klasy o rozszerzeniach biologia, chemia, matematyka, które są pod patronatem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i przygotowuje młodzież do studiowania na kierunkach medycznych 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
wszystkie zadania będą nadal realizowane 
ZADANIA PLANOWANE 
kontynuacja wszystkich zadań 

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Współpraca z Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu, dzięki której uczniowie klas medycznych IILO mają możliwość poznania 
specyfikę zawodu ratownika medycznego i pielęgniarstwa, współpraca z UJ wydziałem chemii leków, współpraca ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym  - zajęcia warsztatowe z anatomii człowieka dla uczniów klas medycznych, stała współpraca z Powiatowym Szpitalem dzięki 
której uczniowie klas medycznych mogą poznać bliżej specyfikę pracy poszczególnych oddziałów. intensywna promocja i działalność klas 
mundurowych poprzez  udział w uroczystościach państwowych na szczeblu wojewódzkim,  powiatowym i gminnym 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Współpraca z Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu, dzięki której uczniowie klas medycznych IILO mają możliwość poznania 
specyfikę zawodu ratownika medycznego i pielęgniarstwa, współpraca z UJ wydziałem chemii leków, współpraca ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym  - zajęcia warsztatowe z anatomii człowieka dla uczniów klas medycznych, stała współpraca z Powiatowym Szpitalem dzięki 
której uczniowie klas medycznych mogą poznać bliżej specyfikę pracy poszczególnych oddziałów. 
Udział w uroczystościach państwowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym 
Uzyskanie zgody przez MON do utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego 
ZADANIA PLANOWANE 
Współpraca z Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu, dzięki której uczniowie klas medycznych IILO mają możliwość poznania 
specyfikę zawodu ratownika medycznego i pielęgniarstwa, współpraca z UJ wydziałem chemii leków, współpraca ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym  - zajęcia warsztatowe z anatomii człowieka dla uczniów klas medycznych stała współpraca ze Powiatowym Szpitalem dzięki 
której uczniowie klas medycznych mogą poznać bliżej specyfikę pracy poszczególnych oddziałów. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (SP3)Działania w ramach doradztwa zawodowego – analiza rynku pracy, promowanie zawodów związanych z ochroną zdrowia 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (SP3)Działania w ramach doradztwa zawodowego – analiza rynku pracy, promowanie zawodów związanych z ochroną zdrowia 
ZADANIA PLANOWANE 
 (SP3)Działania w ramach doradztwa zawodowego – analiza rynku pracy, promowanie zawodów związanych z ochroną zdrowia 

 
DIABET Centrum Medyczne S.C 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Edukacja zgodnie z zatrudnieniem  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkolenia bieżące  
ZADANIA PLANOWANE 
Zapewnienie pracownikom szkoleń 
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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 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

II.2.1 
 

Organizowanie i wspieranie 
funkcjonowania różnorodnych form 

pomocy społecznej. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Udzielanie dofinansowania ze środków PFRON, realizacja Programu „Z Pomocą Rodzinie”  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Udzielanie dofinansowania ze środków PFRON, realizacja Programu „Z Pomocą Rodzinie” 
ZADANIA PLANOWANE 
Udzielanie dofinansowania ze środków PFRON, realizacja Programu „Z Pomocą Rodzinie” do dnia 31.05.2021 roku 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (UM -EPS)Zadania mające na uwadze zapewnienie  różnorodnych form pomocy społecznej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chrzanowie oraz Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie we wsparciu Gminy Chrzanów. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM EPS)Na bieżąco Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz Centrum Usług Socjalnych  w Chrzanowie realizuje zadania mające na 
uwadze zapewnienie  różnorodnych form pomocy społecznej zgodnie z wynikającymi potrzebami. 
ZADANIA PLANOWANE 
 (UM EPS)Bieżąca realizacja zadań. 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
1. Projekt: „Aktywność społeczno – zawodowa w Gminie Libiąż” realizowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Projekt „Złap szansę – rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu”  realizowany w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

3. Dodatki mieszkaniowe dla 182 rodzin – 440.023,31 zł. 
4. Pomoc państwa w zakresie dożywania – 144.283 zł. 
5. Działalność Klubu Integracji Społecznej – 418.519,25 zł. 
6. Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym – 33.165,59 zł. 
7. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.000 zł. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżąca działalność OPS w Libiążu, w tym m.in. funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej oraz Punktu Aktywności Lokalnej. 
ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja projektów: „Aktywność społeczno – zawodowa w gminie Libiąż II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 
9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
„Nowa struktura organizacyjna - nowa jakość pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
W Gminie Trzebinia - OPS został wyznaczony jako jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań. Opracowano Gminną Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Trzebini na lata 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2013 r Nr XLV/662IV//2013 oraz Gminny program 
wspierania rodziny na lata 2017 – 2019. 
2019 r.- Gmina partycypuje w kosztach pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. W 2019 r. w DPS-sach przebywało 50 osób.  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z 
przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone PCK zgodnie z prawem zamówień publicznych. OPS kierował osoby wymagające tej formy 
pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi na bieżąco sprawował nadzór nad jakością wykonywanych przez PCK usług. 
Działania wyszczególnione w II.1.6, II.2.1, II.2.2 Ośrodek realizuje  na podstawie: 
–"Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020" (Uchwała nr XLV/472/VI/2013 Rady Miasta w Trzebini z 
dnia 20 grudnia 2013). 
–"Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022" (podstawa prawna Uchwała Rady Miasta Trzebini nr XIV/163/VIII/2019 z dnia 
31 października 2019 r.), 
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–Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie" (Uchwała nr LI/561/V/2010 Rady 
Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010 r.) 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W 2020  prowadzono: 
–grupy wsparcia: samopomocowa dla matek, seniorów, osób z zaburzeniamia psychicznymi, 
– poradnictwo dla rodzin w kryzysie (psychologiczne, prawne, socjalne, w problemach przemocy i uzależnień), 
–mieszkanie chronione, 
–Klub Integracji Społecznej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
Ponadto jest realizowany: 
–Program osłonowy pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 (Uchwała Rady Miasta w Trzebini  nr IV/13/VIII/2018 z 
dnia 28 grudnia 2018.) 
–zadanie publiczne "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Od 
wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022". Program jest skierowany 
do rodzin wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją społeczną  w szczególności objetych wsparciem asystenta rodziny. 
–Projekt "Aktywni na start II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
(Poddziałanie 9.1.1) Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Trzebinia doświadczających ubóstwa lub wielokrotnego wykluczenia 
społecznego. 
–pomoc rzeczowa  - żywność w ramach POPŻ 
–zapobiegano bezdomności poprzez kierowanie do noclegowni lub schroniska, 
–świadczono różne formy pomocy materialnej  dla osób i rodzin 
ZADANIA PLANOWANE 
Powyższe zadania będą realizowane w latach następnych. 

Gmina Alwernia ZADANIA ZREALIZOWANE  
UM Alwernia 
Formy pomocy społecznej wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej. Dodatkowo realizacja programów związanych z pozyskiwaniem 
żywności z Banku Żywności. 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Zbiórka zabawek dla dzieci z domu dziecka 
Buty dla Afryki 
Paczka dla kombatanta 
Paczki świąteczne dla potrzebujących 
Pomoc dla zwierząt w schronisku 

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia Dziecka i Rodziny 
w Chrzanowie 

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

 
Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Płazie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015: 
VIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, Piknik Fotograficzny Osób Niepełnosprawnych,       Dwu-dniowa 
impreza sportowo-rekreacyjno-turystyczna „W poszukiwaniu  przygody”,  Jednodniowa wycieczka do Wrocławia -”Poznaj Wrocław” 
„Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, Zajęcia z hipoterapii, 
2016 
 IX Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”., „Ogród Sensoryczny”, „Lato zaczarowane w glinie”- warsztaty 
kreowania twórczości  osób niepełnosprawnych, „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry,  Zajęcia z hipoterapii, 
2017 
X Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”,  Zajęcia z hipoterapii, „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z 
najbliższymi, zabawy i gry, 
2018 
XI Festiwal Osób Niepełnosprawnych  „ Domek Artystów Wszelakich”, Zajęcia z hipoterapii, „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z 
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najbliższymi, zabawy i gry, 
2019 
-XII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”, Projekt „Akcja Aktywizacja”, „Piknik rodzinny”, „Majówka”, 
„Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, Zajęcia z hipoterapii, 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020: 
XIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”- on-line 
ZADANIA PLANOWANE 
Organizacja kolejnych edycji 
Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”,, „Majówki”,, „Pożegnania lata” 

II.2.2 
 

Polityka prorodzinna, ukierunkowana 
na wspieranie i aktywizowanie rodzin 

oraz promowanie wartości i postaw 
rodzinnych, prowadzących do 
zachowania ciągłości pokoleń. 

 
 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej; pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin już funkcjonujących celem podnoszenia ich kompetencji wychowawczych, organizowanie 
imprez mikołajkowych, realizacja projektu „Z pomocą rodzinie”, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej; pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin już funkcjonujących celem podnoszenia ich kompetencji wychowawczych, organizowanie 
imprez mikołajkowych, realizacja projektu „Z pomocą rodzinie” 
ZADANIA PLANOWANE 
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej; pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin już funkcjonujących celem podnoszenia ich kompetencji wychowawczych, organizowanie 
imprez mikołajkowych, realizacja projektu „Z pomocą rodzinie 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Projekt  „Centrum Integracji Społecznej  Gminy Babice”  Gmina Babice w latach 2018-2020 realizuje projekt na rzecz aktywizacji społecznej 
i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia.  Współpraca z PCPR -em, OPS -em wzmacnia 
pośrednio politykę prorodzinną, ale Projekt CIS nie posiada bezpośrednich założeń programowych polityki prorodzinnej. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Projekt „Centrum Integracji Społecznej  Gminy Babice”  kontynuowany w 2020 r. Udział w programie OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 
2020 
ZADANIA PLANOWANE 
Udział w kolejnej edycji OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (OPS)  Usługa asystenta rodziny realizowana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie 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. 
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. Najczęstsze metody pracy asystentów rodziny w roku 2019 to:  
 praca na zasobach rodziny, 
 plakat edukacyjny, 
 trening budżetowy, kulinarny, czystości pomieszczeń domowych, 
 karta spotkań terapeutycznych, 
 karta spotkań z wychowawcami, pedagogami, 
 plan opieki na dzieckiem, 
 towarzyszenie, 
 konsultacje indywidualne, organizacja zespołów interdyscyplinarnych, 
 wsparcie w poszukiwaniu pracy, 
 rozmowy z rodziną o podłożu profilaktycznym, edukacyjnym, motywującym. 
Kolejną formą wsparcia, którą mogli uzyskać mieszkańcy Gminny Chrzanów był pobyt małoletnich dzieci w placówkach wsparcia dziennego. 
Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie dysponuje dwoma placówkami wsparcia dziennego tj. Świetlica Środowiskowa i Świetlica 
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Terapeutyczna. Łącznie w placówkach jest 90 miejsc. Świetlica środowiskowa i terapeutyczna są placówkami wsparcia dziennego dla dzieci, 
pracujące w godzinach od 14: 00 do 18: 00 w dni powszednie tj od poniedziałku do piątku. Podczas pobytu dzieci mają zapewnione opiekę i 
wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań. 
Placówka realizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne. Prowadzona jest także terapia 
pedagogiczna i psychologiczna. 
Akademia Rodzica została utworzona z potrzeby dotarcia do szerszego grona odbiorców z informacjami przydatnymi dla każdego rodzica 
w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Ideą przewodnią Akademii Ro-
dzica jest świadome, odpowiedzialne wsparcie osób znajdujących się w     trudnych  sytuacjach poprzez edukację, profilaktykę, pedagogizację 
rodzin w celu podniesienia kompetencji rodzicielskich, kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, funkcjonowania społeczno – zawodowe-
go, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. W roku 2019 w Akademii Rodzica wzięło udział 14 osób dorosłych (rodzin) 
sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku 3-6 lat – 11 osób, w wieku 7- 18 – 10 osób, 1 dziecko – do 1 roku. Zajęcia obejmowały 6 spotkań 
cyklicznych po 3 godziny: w miesiącu listopadzie 2019; 4 spotkania na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej, w miesiącu grudniu 2019; 2 spo-
tkania na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Łącznie przeprowadzono 18 godzin warsztatowych, a udział w zajęcia wzięło 
14 rodzin. 
Na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej uczestnicy Akademii Rodzica skorzystali z proponowanych form wsparcia: warsztaty integracyjne, 
indywidualne poradnictwo specjalistów (socjolog, psycholog, pedagog, doradca zawodowy), poradnictwo informacyjno – edukacyjne, 
wsparcie emocjonalne, skorzystanie z usługi kosmetyczki, wyjście do kawiarni, prezentacji multimedialnych, zajęć tematycznych 
omawiających szeroką problematykę sytuacyjną, interakcji społecznych, zagadnień etycznych i moralnych. Tematyka prowadzonych zajęć 
obejmowała: potrzeby psychiczne dziecka – podstawa akceptacji, rodzina jako najważniejsze środowisko wychowawcze - postawy 
rodzicielskie, motywowanie dziecka do nauki, zasada stosowania kar i nagród – siła konsekwencji, bajki terapeutyczne – Jak rozmawiać na 
ważne tematy?, komunikacja w rodzinie – Jak mówić by nas słuchano?, zabawa i czas wolny. Uczestnicy mieli zorganizowany drobny 
poczęstunek, kawę, herbatę oraz otrzymali materiały szkoleniowe.  
Na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestnicy Akademii Rodzica skorzystali z proponowanych form wsparcia: warsztaty integracyjne, 
promowanie pozytywnych wzorców i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, rola zabawy w wychowaniu dzieci, eko – edukacja, 
podtrzymywanie tradycji lokalnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, literatury terapeutycznej. Uczestnicy mieli zorganizowany 
drobny poczęstunek, samodzielnie wykonali ozdoby świąteczne. Zajęcia warsztatowe z sukcesem ukończyło 7 rodzin, osobom wręczono                  
zaświadczenia potwierdzające aktywny udział w Akademii Rodzica. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w ramach realizowanych zadań w roku 2019 zainicjował projekt zatytułowany Akademia Seniora 
będący cyklem cotygodniowych spotkań w okresie listopad – grudzień 2019 r. dla podopiecznych OPS w wieku senioralnym. Projekt był 
prowadzony w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej w tutejszym OPS mający na celu reintegrację społeczną mieszkańców gminy 
Chrzanów m. in. poprzez przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia. W akademii wzięło udział 10 osób: 8 kobiet, 2 mężczyzn. 
Akademia Seniora składała się z siedmiu spotkań, z czego sześć spotkań miało charakter warsztatowy, siódmym spotkaniem był wyjazd 
integracyjno – edukacyjny do Kopalni Soli w Wieliczce. Tematyka zajęć była zróżnicowana, każde spotkanie było poświęcone innemu 
zagadnieniu, lecz wszystkie obejmowały wiek senioralny i sprawy z nim związane z punktu widzenia psychospołecznego i zdrowotnego.  Na 
warsztatach omawiano m. in. psychologiczne aspekty starzenia się, komunikację, kryzysy rozwojowe, potrzeby i emocje, prowadzono edukację 
zdrowotną i profilaktykę wieku senioralnego, jak i zadbano o wiadomości dotyczące aktywności ruchowej i rekreacji poprzez ukazanie 
różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Zorganizowano również warsztat artystyczny z okazji „Mikołajek”, który współprowadziła jedna 
z uczestniczek akademii, dzieląc się swoimi umiejętnościami artystycznymi oraz przybliżając kulturę i życie ludzi na Ukrainie. 
Podsumowanie spotkań Akademii Seniora odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, w ramach wizyty w miejscu przyjaznym 
seniorom. Uczestnicy zapoznali się z ofertą MBP, założyli własne karty biblioteczne oraz wzięli udział w zajęciach ruchowych prowadzonych 
przez instruktora fitness. W kawiarnianej atmosferze seniorzy podsumowali wspólnie spędzony czas, podzielili się spostrzeżeniami, 
doświadczeniami oraz wyrazili chęć dalszych spotkań. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia akademii oraz drobne upominki.  
Ostatnim elementem Akademii Seniora było zorganizowanie wyjazdu integracyjno- edukacyjnego do Kopalni Soli w Wieliczce w dniu 
19.12.2019 r. Uczestnicy akademii zwiedzali Kopalnię Soli, Muzeum Żup Solnych, Dziedziniec Zamku Żupnego oraz Tężnię solankową. Program 
wyjazdu przewidywał również obiad w restauracji „Maxim” znajdującej się nie daleko zamku, w której Magdalena Gessler przeprowadzała 
„Kuchenne rewolucje”. Reasumując powyższe, Akademia Seniora cieszyła się niezwykłym powodzeniem i uznaniem ze strony podopiecznych 
OPS i wpisała się w działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt ten pokazał naszym seniorom jak korzystać z życia, jak dobrze 
wykorzystać czas wolny oraz przekonał do bezcennej wartości, jaką niesie obecność w życiu drugiego człowieka. 
Akademia Rodzica  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (OPS) 
Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS 
ZADANIA PLANOWANE 
 (OPS)Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS 

Gmina Libiąż  ZADANIA ZREALIZOWANE  
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2018 
Złap szansę - rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” – projekt współfinansowany 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020). 
Wsparcie rodziny w ramach OPS w Libiążu. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżąca działalność OPS w Libiążu oraz Świetlicy Środowiskowej w Libiążu.  
ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja przez Świetlicę Środowiskową w Libiążu projektu w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego RPO WM na lata 2014-2020 
pn: „#Jestem#Poznaję#Tworzę  - rozwijanie kompetencji u dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Stworzenie oferty zajęć wspólnego spędzania czasu przez dzieci oraz rodziców, budowanie oferty międzypokoleniowej poprzez ofertę zajęć 
w 12 domach kultury takich jak: zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, gry stolikowe) i zajęcia w kołach zainteresowań  
Zorganizowano również Klub Małego Artysty, Klub Malucha oraz Klub Bajkoczytacza. Organizowane są imprezy okolicznościowe sprzyjające 
budowaniu więzi międzypokoleniowej: Koncerty Noworoczne, przedstawienia jasełkowe, Dni Babci, Dziadka, Kobiet, Matki, Dziecka, 
Rodziny, Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne. Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony jako jednostka organizacyjna gminy do 
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998 ze 
zm.). W ramach realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini zatrudniał na podstawie umowy o pracę (zadaniowy czas pracy) 
trzech asystentów rodzin, którzy podejmowali pracę z 47 rodzinami. 
2019 
OPS  
 praca asystentów z rodziną 
 współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 
 prowadzenie poradnictwa dla rodzin w kryzysie, 
 świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej dla rodzin z trudną sytuacją finansowa, 
 realizacja Programu 500 + 
 realizacja Programu  "Dobry start", 
 realizacja Karty Dużej Rodziny,  
prowadzenie grup wsparcia: samopomocowa dla matek, seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi 
TCK jest organizatorem wydarzeń wzmacniających tożsamość lokalną i wartości rodzinne: lokalnych imprez, festynów i spotkań o charakte-
rze kulturalnym. Organizacja w 2019 r. imprez kultywujących tradycje - Bożonarodzeniowe Spotkanie z tradycją, Wielkanocne Spotkanie z 
tradycją, Dożynki Gminne. Przy organizacji ww. imprez z TCK współpracują m.in: Rady Osiedlowe, Rady Sołeckie, szkoły, przedszkola, para-
fie, organizacje pozarządowe.  
 MBP podejmuje wiele działań mających na celu wzmacnianie wartości rodzinnych m.in: kieruje bardzo bogatą ofertę skierowaną do różnych 
grup wiekowych. Inicjatywą dla rodzin jest gra miejska, spotkania Klubu Gier Planszowych, różnorodne konkursy czy np. wykłady matema-
tyczne.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
OPS:  W 2020 r. jest realizowana: 
 praca asystentów z rodziną 
 współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 
 prowadzenie poradnictwa dla rodzin w kryzysie, 
 świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej dla rodzin z trudną sytuacją finansowa, 
 realizacja Programu 500 + 
 realizacja Programu  "Dobry start", 
 realizacja Karty Dużej Rodziny,  
 prowadzenie grup wsparcia: samopomocowa dla matek, seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi 
ZADANIA PLANOWANE 
Powyższe zadania będą realizowane w latach następnych. 

 
Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
UM Alwernia 
Karta Dużej Rodziny Gminy Alwernia; Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny; Program 500+ 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Lekcje etyki; Lekcje religii; Apele; Integracja ze starszymi mieszkańcami 
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PTTK Chrzanów 
ZADANIA ZREALIZOWANE  
Obowiązuje ulgowa składka członkowska dla rodzica dwojga dzieci. Dzieci mają zniżkę w opłacie za udział w wycieczce. 

 

Przeciwdziałanie i zwalczanie 
dysfunkcji  

w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój 
usług interwencji kryzysowej, 

poradnictwa, mediacji i terapii. 

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia Dziecka i Rodziny 

w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie realizowano Warsztaty dla Rodziców i Opiekunów 
wychowanków POWDiR p.n. „Pedagogizacja rodziców”. Cykl spotkań (średnio raz w miesiącu) miał na celu poprawienie właściwych relacji 
rodzinnych, wzmocnienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych. Spotkania oparte były na treningu kompetencji społecznych 
prowadzonych przez pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego Placówki. Utrwalanie właściwych relacji rodzinnych są pomocne w 
realizowaniu zgód Sądu a dotyczących urlopowań dzieci do ich domów rodzinnych. Ponadto wypracowane kompetencje mogą być pomocne 
w powrocie dzieci do domów rodzinnych po uzyskaniu zgody Sądu. 
Powyższe warsztaty były również realizowane z wychowankami Ośrodka na których edukowano wychowanków na temat poprawnej relacji 
dziecko – rodzic, opiekun 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Warsztaty prowadzone są również w tym roku, jednak ze względu na COVID-19 od marca b.r. są zawieszone do odwołania 

II.2.3 
 

Przeciwdziałanie i zwalczanie 
dysfunkcji  

w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój 
usług interwencji kryzysowej, 

poradnictwa, mediacji i terapii. 

Powiatowy Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w 

Chrzanowie 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 rok 
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. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
W celu przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął w 2015 roku 
szereg przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcie I: 
Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych) pn. „Małe 
dzieci-wielkie uczucia” , których celem była redukcja napięć emocjonalnych u uczestników, modelowanie pozytywnego obrazu samego siebie 
oraz relacji interpersonalnych, a także profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, odbywały się w 
formie warsztatowej. Sukcesy: Ze względu na zgłaszane przez rodziców duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne 
cykle na następne lata.  
Przedsięwzięcie II: 
Zrealizowano pod patronatem Starosty Chrzanowskiego i w partnerstwie z  Miejską Biblioteką Publiczną  „Powiatowy Program Profilaktyki 
Selektywnej w dziedzinie uzależnień chemicznych”. Program adresowany był dla młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia. W ramach 
programu odbyły się również spotkania edukacyjne dla rodziców, opiekunów i pedagogów również z zakresu uzależnień chemicznych. 
Uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat zagrożeń i szkód związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Zajęcia miały także na 
celu modelowanie postaw prozdrowotnych.  Partner realizacyjny programu wykazał się dużym zaangażowaniem w wyposażenie sali w 
instrumenty niezbędne do realizacji programu.  
Przedsięwzięcie III: 
Zrealizowano IV edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały się działaniem 
cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców mających problemy 
wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze swoimi dziećmi, 
mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem warsztatów było 
podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe pełnienie ról 
rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów wychowawczych, 
wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności (rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie współpracy z dzieckiem, 
rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc dziecku w uwalnianiu się od 
„granych” przez nie ról, wypracowanie u rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na unikatowość tego typu 
warsztatów  oraz zgłaszane przez rodziców a także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne cykle na 
następne lata.  
Przedsięwzięcie IV: 
Przeprowadzono szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie pt. „Formy przemocy w rodzinie. 
Możliwość zapobiegania i uzyskiwania wsparcia”. Spotkanie spotkało się z dużą aprobatą, w związku z czym zaplanowano dalsze spotkania 
w ramach programu „Możesz żyć lepiej”. 
W ramach działalności ośrodka w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielono łącznie 455 porad 
psychologicznych, 707 pedagogicznych i 113 rodzinnych. Przeprowadzono 20 mediacji oraz 255 spotkań terapeutycznych. Z pomocy POIK 
skorzystało łącznie 411 osób. Udzielono łącznie 1775 konsultacji. 
Sukcesem realizacyjnym jest stale rosnąca liczba beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje 
informacyjne (plakaty, ulotki, strona internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji 
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kryzysowej. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
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 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.  
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu. 
2016 rok 
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. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
W celu przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął w 2016 roku 
szereg przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcie I: 
Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych) pn. „Małe 
dzieci-wielkie uczucia” , których celem była redukcja napięć emocjonalnych u uczestników, modelowanie pozytywnego obrazu samego siebie 
oraz relacji interpersonalnych, a także profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, odbywały się w 
formie warsztatowej. Sukcesy: Ze względu na zgłaszane przez rodziców duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne 
cykle na następne lata.  
Przedsięwzięcie II: 
Spotkanie terapeuty uzależnień POIK z młodzieżą internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie w ramach 
programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”. 
Przedsięwzięcie III: 
Zrealizowano V edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały się działaniem 
cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców mających problemy 
wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze swoimi dziećmi, 
mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem warsztatów było 
podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe pełnienie ról 
rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów wychowawczych, 
wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności (rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie współpracy z dzieckiem, 
rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc dziecku w uwalnianiu się od 
„granych” przez nie ról, wypracowanie u rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na unikatowość tego typu 
warsztatów  oraz zgłaszane przez rodziców a także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne cykle na 
następne lata.  
W ramach działalności ośrodka w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielono łącznie 683 porad 
psychologicznych, 424 pedagogicznych i 65 rodzinnych. Przeprowadzono 23 mediacje oraz 97 spotkań terapeutycznych. Z pomocy POIK 
skorzystało łącznie 414 osób. Udzielono 1557 konsultacji. 
Sukcesem realizacyjnym jest stale rosnąca liczba beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje 
informacyjne (plakaty, ulotki, strona internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji 
kryzysowej. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
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 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.  
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu. 
2017 rok 
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. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
W celu przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął w 2017 roku 
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szereg przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcie I:Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin 
dysfunkcyjnych) pn. „Małe dzieci-wielkie uczucia” , których celem była redukcja napięć emocjonalnych u uczestników, modelowanie 
pozytywnego obrazu samego siebie oraz relacji interpersonalnych, a także profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone były 
przez pedagoga, odbywały się w formie warsztatowej. Sukcesy: Ze względu na zgłaszane przez rodziców duże zapotrzebowanie na tego 
rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne cykle na następne lata.  
Przedsięwzięcie II:Zrealizowano VI edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały 
się działaniem cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców 
mających problemy wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze 
swoimi dziećmi, mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem 
warsztatów było podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe 
pełnienie ról rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów 
wychowawczych, wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności (rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie 
współpracy z dzieckiem, rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc 
dziecku w uwalnianiu się od „granych” przez nie ról, wypracowanie u rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na 
unikatowość tego typu warsztatów  oraz zgłaszane przez rodziców a także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia 
zaplanowano kolejne cykle na następne lata.  
Przedsięwzięcie III: Przeprowadzono szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie pt. „Formy 
przemocy w rodzinie. Możliwość zapobiegania i uzyskania wsparcia”.  Uczniowie SOSW zapoznali się z różnymi formami przemocy (fizyczną, 
psychiczną, seksualną) w rodzinie, w szkole i w środowisku. Pracownik socjalny POIK przedstawił młodzieży krótkie filmy edukacyjne 
dotyczące przemocy w rodzinie. Aby zaktywizować nastolatków, w części warsztatowej musieli wykazać się umiejętnością różnicowania 
rodzajów przemocy. Uczniowie otrzymali również informacje na temat osób i instytucji udzielających wsparcia i pomocy. 
Przedsięwzięcie IV: Przeprowadzono szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie pt. „Sposoby 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wynikających z zaburzeń zachowania i emocji dzieci, i młodzieży. Pomoc instytucjonalna”. Uczestnicy 
pracowali nad własnymi sytuacjami trudnymi w środowisku szkolnym oraz domowym. W podziale na grupy warsztatowe poszukiwali 
możliwych rozwiązań sytuacji krytycznych. Po zaznajomieniu się z teoriami psychologicznymi dotyczącymi sposobów radzenia sobie w 
takich sytuacjach, uczniowie podawali przykłady zachowań wybierając odpowiednie karty pomocnicze. 
Przedsięwzięcie V:Pozyskanie środków  z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020 na projekt „Pokonaj kryzys”. Kwota dofinansowania: 1 758 539, 52 zł. Celem projektu jest  
poszerzenie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla 
osób zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego. 
W ramach działalności ośrodka w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielono łącznie 882 porad 
psychologicznych, 338 pedagogicznych i 28 rodzinnych. Przeprowadzono  17 mediacji oraz 141 spotkań terapeutycznych Z pomocy POIK 
skorzystało łącznie 493 osób, co stanowi o 79 osób więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Udzielono łącznie 1654 konsultacji.  Liczba osób 
biorących udział w projekcie: 70 osób.  
Sukcesem realizacyjnym jest stale rosnąca liczba beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje 
informacyjne (plakaty, ulotki, strona internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji 
kryzysowej. Sukcesem są także coraz liczniejsze akcje poza siedzibą POIK szerzące wiedzę na temat zwalczania dysfunkcji w rodzinie. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
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 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.  
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu. Środki z UE pozyskane w ramach projektu „Pokonaj kryzys”. 
2018 
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. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
W celu przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął w 2017 roku 
szereg przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcie I: 
Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych) pn. „Małe 
dzieci-wielkie uczucia” , których celem była redukcja napięć emocjonalnych u uczestników, modelowanie pozytywnego obrazu samego siebie 
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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 II: 
Zrealizowano VII edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały się działaniem 
cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców mających problemy 
wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze swoimi dziećmi, 
mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem warsztatów było 
podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe pełnienie ról 
rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów wychowawczych, 
wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności (rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie współpracy z dzieckiem, 
rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc dziecku w uwalnianiu się od 
„granych” przez nie ról, wypracowanie u rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na unikatowość tego typu 
warsztatów  oraz zgłaszane przez rodziców a także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne cykle na 
następne lata.  
Przedsięwzięcie III: Przeprowadzono szkolenie dla rodziców i opiekunów wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Chrzanowie pt. „Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie i 
przewlekle chore”.   
Przedsięwzięcie IV: Przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas maturalnych w II LO w Chrzanowie pt. „Strategie i style radzenia sobie ze 
stresem w sytuacji kryzysowej”. 
Przedsięwzięcie V: Zorganizowano spotkanie z kuratorami zawodowymi powiatu chrzanowskiego mające na celu  budowanie dobrych 
praktyk. 
Przedsięwzięcie VI: Przeprowadzono szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie pt. „przemoc w 
grupach rówieśniczych w środowisku domowym. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu”.  
Przedsięwzięcie VII: Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Grupa adresowana jest do dzieci, których rodzice 
znajdują się w sytuacji okołorozwodowej. 
Przedsięwzięcie VII: Zabawa Mikołajkowa dla dzieci biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.  
Przedsięwzięcie VIII: Realizacja projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na projekt „Pokonaj kryzys”. Kwota dofinansowania:  
1 758 539, 52 zł. Celem projektu jest  poszerzenie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępności do 
usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego.  
Innowacyjne działania w ramach projektu: 
 terapia par, 
 zajęcia z samoobrony dla kobiet, 
 praca z rodziną w środowisku, 
 coaching indywidualny, 
 grupy wsparcia, 
 warsztaty wyjazdowe dla rodzin. 
W ramach działalności ośrodka  w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielano porad psychologicznych, 
pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych. Prowadzono  mediacje oraz spotkania terapeutyczne. Sukcesem realizacyjnym jest stale 
rosnąca liczba beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje informacyjne (plakaty, ulotki, strona 
internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji kryzysowej. Sukcesem są także coraz 
liczniejsze akcje poza siedzibą POIK szerzące wiedzę na temat zwalczania dysfunkcji w rodzinie. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
Trudności, z jakimi spotykają się pracownicy POIK podczas realizacji zadań to w głównej mierze brak motywacji beneficjentów do pracy nad 
przezwyciężeniem kryzysu, opóźnienia w realizacji programów wynikające 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.  
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu oraz środki Funduszu Europejskiego (realizacja projektu) 
2019 
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. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
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W celu przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął w 2017 roku 
szereg przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcie I:Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin 
dysfunkcyjnych) pn. „Małe dzieci-wielkie uczucia” , których celem była redukcja napięć emocjonalnych u uczestników, modelowanie 
pozytywnego obrazu samego siebie oraz relacji interpersonalnych, a także profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone były 
przez pedagoga, odbywały się w formie warsztatowej. Sukcesy: Ze względu na zgłaszane przez rodziców duże zapotrzebowanie na tego 
rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne cykle na następne lata.  
Przedsięwzięcie II:Zrealizowano VIII edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały 
się działaniem cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców 
mających problemy wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze 
swoimi dziećmi, mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem 
warsztatów było podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe 
pełnienie ról rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów 
wychowawczych, wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności (rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie 
współpracy z dzieckiem, rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc 
dziecku w uwalnianiu się od „granych” przez nie ról, wypracowanie u rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na 
unikatowość tego typu warsztatów  oraz zgłaszane przez rodziców a także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia 
zaplanowano kolejne cykle na następne lata.  
Przedsięwzięcie III: Realizacja projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na projekt „Pokonaj kryzys”. Kwota dofinansowania:  
1 758 539, 52 zł. Celem projektu jest  poszerzenie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępności do 
usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego.  
Innowacyjne działania w ramach projektu: 
 terapia par, 
 zajęcia z samoobrony dla kobiet, 
 praca z rodziną w środowisku, 
 coaching indywidualny, 
 grupy wsparcia, 
 warsztaty wyjazdowe dla rodzin. 
W ramach działalności ośrodka w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielano porad psychologicznych, 
pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych. Prowadzono  mediacje oraz spotkania terapeutyczne. Sukcesem realizacyjnym jest stale 
rosnąca liczba beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje informacyjne (plakaty, ulotki, strona 
internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji kryzysowej. Sukcesem są także coraz 
liczniejsze akcje poza siedzibą POIK szerzące wiedzę na temat zwalczania dysfunkcji w rodzinie. 
Przedsięwzięcie IV: Przeprowadzono szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie pt. „Nie zgadzamy 
się na przemoc”. 
Przedsięwzięcie V: Przeprowadzono szkolenie dla rodziców i opiekunów uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Chrzanowie pt. „Rola rodziców w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Możliwość uzyskania wsparcia dla rodzin niewydolnych 
wychowawczo, z problemem uzależnień, zaburzeń psychicznych i przemocą domową”. 
Przedsięwzięcie VI: Zorganizowano warsztaty z poradnictwa prawnego dla klientów POIK. 
Przedsięwzięcie VI: Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Grupa adresowana jest do dzieci, których rodzice 
znajdują się w sytuacji okołorozwodowej. 
Przedsięwzięcie VII: Zabawa Mikołajkowa dla dzieci biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.  
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
Trudności, z jakimi spotykają się pracownicy POIK podczas realizacji zadań to w głównej mierze brak motywacji beneficjentów do pracy nad 
przezwyciężeniem kryzysu, opóźnienia w realizacji programów wynikające 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.  
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu oraz środki Funduszu Europejskiego (realizacja projektu) 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przedsięwzięcie I: cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych) pn. „Małe 
dzieci-wielkie uczucia” , których celem była redukcja napięć emocjonalnych u uczestników, modelowanie pozytywnego obrazu samego siebie 
oraz relacji interpersonalnych, a także profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, odbywały się w 
formie warsztatowej. 
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Przedsięwzięcie II: Pozyskanie środków  z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020 na projekt „Pokonaj kryzys”. Kwota dofinansowania: 1 758 539, 52 zł. Celem projektu jest  
poszerzenie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla 
osób zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego. 
W ramach działalności ośrodka w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielono łącznie 882 porad 
psychologicznych, 338 pedagogicznych i 28 rodzinnych. Przeprowadzono  17 mediacji oraz 141 spotkań terapeutycznych Z pomocy POIK 
skorzystało łącznie 493 osób, co stanowi o 79 osób więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Udzielono łącznie 1654 konsultacji.  Liczba osób 
biorących udział w projekcie: 70 osób.  
Sukcesem realizacyjnym jest stale rosnąca liczba beneficjentów ośrodka,  poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje 
informacyjne (plakaty, ulotki, strona internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji 
kryzysowej. Sukcesem są także coraz liczniejsze akcje poza siedzibą POIK szerzące wiedzę na temat zwalczania dysfunkcji w rodzinie. 
ZADANIA PLANOWANE 
Przedsięwzięcie I: Kolejna edycja „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały się 
działaniem cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce  w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców mających 
problemy wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze swoimi 
dziećmi, mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania  dzieci. Celem 
warsztatów jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe 
pełnienie ról rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów 
wychowawczych, wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności (rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie 
współpracy z dzieckiem, rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc 
dziecku w uwalnianiu się od „granych” przez nie ról, wypracowanie u rodziców nawyku aktywnego słuchania). 
Przedsięwzięcie II: Zabawa Mikołajkowa dla dzieci biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.  

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018W ramach zadań statutowych Poradni  98 dzieci/uczniów i ich rodzin  zostało objętych wsparciem mającym na celu przeciwdziałanie i 
zwalczanie dysfunkcji w rodzinie. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (PS 10)Udział psychologa przedszkola w zespole interdyscyplinarnym w OPS 
(OPS) 
Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem, 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).  
Monitoring sytuacji rodziny jest również realizowany przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej. Ponadto pracownik 
socjalny po powzięciu informacji o rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo- wychowawcze przeprowadza rodzinny wywiad 
środowiskowy – zgodnie z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 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.  
Istotnym zadaniem w kolejnych latach będzie włączenie w działania pracowników placówek oświatowych (w szczególności: żłobki, 
przedszkola, szkoły podstawowe), które często w pierwszej kolejności mogą dokonać oceny ryzyka rodzin zagrożonych kryzysem, poprzez 
obserwację i kontakt z dzieckiem. 
W ramach pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chrzanowie podejmuje następujące działania:  
- Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy. 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. 
-  Prowadzenie grupy Intensywnej Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Praca na grupie obejmowała psychoedukację, mikro edukację, ćwiczenia, 
warsztaty, psychodramę (film, lektury – zadania). 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. 
-Współpraca Działu Profilaktyki i Terapii oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Zespołem Interdyscyplinarnym 
oraz udział w pracach „grup roboczych” w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej, 



70 
 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pracownicy działu Profilaktyki i Terapii oraz członkowie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach procedury „Niebieskie Karty” rozszerzają działania związane ze zwal-
czaniem zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie prowadzenia poradnictwa, interwencji, działań edukacyjnych i profilaktycznych, uczestni-
cząc w pracach grupa roboczych wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych przyczyniając się do rozwiązywania problemów związa-
nych z przemocą w rodzinie.  
Prowadzenie „telefonu wsparcia” w celu udzielenia pomocy psychologicznej osobom z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami, 
doświadczającymi przemocy domowej oraz członkom ich rodzin 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Udział przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych procedura „Niebieska Karta”. 
Ilość założonych niebieskich kart: 
2017 rok: 1, 2018 rok: 6. 
2018 rok: 
- Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów, pedagogów, asystentów rodziny, dzielnicowych, 
przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini, którego celem było 
podniesienie skuteczności współpracy służb i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
realizacji procedury „Niebieska Karta” na terenie gminy Trzebinia. 
- Współorganizacja konferencji dla kuratorów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na temat sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”- jedna sytuacja wiele spojrzeń. Dobro 
dziecka, czy zawsze znaczy to samo”. 
OPS prowadzi grupę wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017r. od 8-12 osób, w 2018r. od 8-12 osób. 
Pracownik socjalny współpracuje z Powiatową Grupą Wsparcia osób dotkniętych chorobą Parkinsona. W latach 2017-2018 oddelegowany 
został 1 pracownik socjalny. 
- Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie rozwija pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego, która jest realizowana m.in. przez 
pracowników Zespołu Profilaktyki  
i Terapii Rodzin.  
Do zadań Zespołu należało przede wszystkim: 
- 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". Ilość rodzin objętych pomocą ZPiTR 335. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (PS 10) Kontynuowanie działań 
(OPS) Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS 
ZADANIA PLANOWANE 
 (OPS)Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS 

II.2.4 
 

Doskonalenie współdziałania służb 
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie  

i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, 
w tym przemocy. 

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Chrzanowie  

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
1. Udział pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS w Trzebini: 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego poświęcone zagadnieniom 
przemocy w rodzinie; 

2. Udział pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS w Chrzanowie: -2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego poświęcone zagadnieniom 
przemocy w rodzinie. 

2016  
1. Udział pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS  

w Trzebini: - 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego poświęcone zagadnieniom przemocy  
w rodzinie; 4 spotkania grupy roboczej , omawiano sprawy konkretnych działań wobec rodzin objętych procedura niebieskiej karty; 

2. Udział w konferencji „Jeden cel, wiele spojrzeń”, poświęconej problematyce przemocy i działań interdyscyplinarnych. 
2017 
Udział pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS w Trzebini: 2 spotkania 
Zespołu Interdyscyplinarnego; 4 spotkania grupy roboczej , omawiano sprawy konkretnych działań wobec rodzin objętych procedura 
niebieskiej karty; 
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2018 
W ramach zadań statutowych Poradni psycholog wziął udział w 2 spotkaniach Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz w 2 spotkaniach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS Trzebinia. 
Współpraca z kuratorami sądowymi w sprawie 8 uczniów. 
2019 – brak danych  

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 rok: 

 organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów, pedagogów, asystentów rodziny, dzielnicowych, 
przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini, którego celem 
było podniesienie skuteczności współpracy służb i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieska Karta” na terenie gminy Trzebinia. 

 współorganizacja konferencji dla kuratorów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na temat sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”- jedna sytuacja wiele spojrzeń. 
Dobro dziecka, czy zawsze znaczy to samo”. 

 prowadzenie przez OPS grupy wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017r. od 8-12 osób, w 2018r. od 8-12 osób 
 Pracownik socjalny współpracuje z Powiatową Grupą Wsparcia osób dotkniętych chorobą Parkinsona. W latach 2017-2018 

oddelegowany został 1 pracownik socjalny. 
 Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, poprzez grupy robocze  działania interwencyjne  

w ramach procedury NK.  Do ZI w 2018r wpłynęło - 69 NK. NK zgłoszone przez: Policja - 51, OPS - 11, Oświata – 1, GKRPA – 6. 
 Powołano 69 nowych grup roboczych, w roku 2018, a łączna ilość Niebieskich Kart prowadzonych w 2018  roku wyniosła – 118szt. 

 W gminie Trzebinia jest realizowany Gminny Program  Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (OPS) Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na terenie Gminy Chrzanów realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą.  
Zarządzeniem Nr B.120.174.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13 września 2019 został powołany nowy zespół Interdyscyplinarny 
w Gminie Chrzanów w składzie: 
-2 przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, 
-przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie, 
-przedstawiciel Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, 
-przedstawiciel Stowarzyszenie „Supełek” na rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie,  
-przedstawiciele 5 Szkół Podstawowych w Chrzanowie,  
-przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, 
-2 przedstawicieli Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie rejonowym w Chrzanowie,  
-przedstawiciel Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie, 
-przedstawiciel zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.  
Program profilaktyczny przeciwdziałanie przemocy „Złość bez agresji” zorganizowany przez OPS w Chrzanowie odbywający się od marca do 
maja 2019 roku. Program był skierowany do uczniów 3 szkół podstawowych klasy IV – VI znajdujących się na terenie Gminy Chrzanów. W 
programie uczestniczyły następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Królowej Jadwigi w Chrzanowie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie. Łącznie 170 uczniów wzięło udział w zajęciach.  
Program składał się z trzech spotkań przeznaczonych dla wyznaczonej klasy IV, V oraz VI wyselekcjonowanej za pomocą wypełnionych 
ankiet lub opinii pedagoga szkolnego. Zajęcia zostały poprzedzone ankietą diagnostyczną „Mój dzień w szkole”, która miała za zadanie 
określić wielkość doświadczania zjawiska agresji oraz przemocy w danym zespole klasowym. 
Jednym z głównych celów realizowanego programu było określenie poziomu występującej agresji oraz przemocy w klasie, podniesienie 
świadomości na temat agresji oraz przemocy, rozróżnienie tych zjawisk oraz przedstawienie możliwości rozwiązywania sytuacji trudnych. 
Program obejmował także zagadnienia związane z samooceną oraz asertywnością.  
Podsumowując realizacje programu profilaktycznego udało się uczniom przekazać podstawowa wiedzę na temat zjawiska agresji i przemocy. 
W szczególności omówiono zjawisko agresji rówieśniczej oraz rodzącej się z niej przemocy. Podjęto dyskusje na temat złości, prosząc 
uczniów o refleksje dotycząca ich doświadczania złości w ostatnim czasie. Uwrażliwiono dzieci na zgłaszanie nauczycielom dyżurującym i 
wychowawcom zachowań agresywnych i aktów przemocy, które zauważają w szkole. Ponadto na zajęciach przedstawiono alternatywne 
metody na rozładowanie negatywnych emocji. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość pracowania na własnych zasobach, dostrzeżenia tego, 



72 
 

co w sobie lubią, skupienia się na umiejętnościach, które posiadają oraz na wsparciu otoczenia w postaci przyjaciół bądź rodziny. Podczas 
realizacji programu uczniowie wykazali się zaangażowaniem, pozytywnie odebrali prezentowane zajęcia oraz chętnie zadawali pytania. 
Dzięki wypełnionym ankietom szkoły otrzymały aktualne informacje na temat funkcjonowania uczniów. W związku z działaniami 
profilaktycznymi oraz otrzymanymi wynikami w zakresie zachowań agresywnych i stosowania przemocy z pewnością zostaną podjęte dalsze 
działania w zakresie korygowania zachowania uczniów, promowania postaw koleżeńskich, pomoc w łagodzeniu konfliktów, oraz działań na 
rzecz podniesienia samooceny uczniów, ich zasobów, jak i sposobów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.  
Dnia 24 października 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie zorganizował 
PIERWSZE FORUM dyskusyjne w Chrzanowie zatytułowane „Interwencja instytucjonalna w rodzinie - uprawnienia i zadania służb 
interweniujących”. Forum odbyło się w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów, a tematyka forum dotyczyła 
procedury „Niebieskie Karty”, zadań instytucji, zakresu uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych wobec dziecka 
oraz organizacji interwencji w miejscu zamieszkania rodziny. Spotkanie było odpowiedzią na zgłaszane potrzeby w zakresie ustalenia zasad 
współpracy międzyinstytucjonalnej. Spotkanie zorganizowano w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, przy 
wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie.  
Do udziału w Forum zaproszono pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, funkcjonariuszy policji, pracowników pogotowia 
ratunkowego, kuratorów sądowych, przedstawiciela Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Chrzanowie. W Forum uczestniczyło łącznie 47 osób. 
Pierwsza część Forum dotyczyła przedstawienia teoretycznych i praktycznych kwestii dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, prowadzenia grup roboczych, dokumentowania działań, diagnozowania środowiska rodzinnego, 
przepisów prawnych, rozpoznawania i reagowania na zachowania przemocowe. Druga część Forum dotyczyła zakresu i przebiegu interwencji 
podejmowanych przez chrzanowskie służby. Bardzo ważnym tematem było omówienie zasad interwencyjnego odbioru dzieci w rodzinie. 
Podczas dyskusji omówiono najczęstsze błędy popełniane przez osoby podejmujące interwencje, wskazano możliwe sposoby rozwiązań 
sytuacji kryzysowych, ustalono procedury postępowania w sytuacji umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej lub u osób najbliższych, 
przedstawiono oczekiwania poszczególnych instytucji. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań osobom prowadzącym dyskusje, co stanowiło interesującą wymianę wzajemnych 
doświadczeń i obserwacji. Otwarty charakter spotkania pozwolił na dostrzeżenie i omówienie trudności w przebiegu interwencji. Tematem do 
dyskusji była kwestia przewozu małoletniego dziecka, obiegu informacji, pism, prezentowanych postaw osób w sytuacji zagrożenia życia i 
zdrowia małoletnich członków rodziny. Wspólnym celem okazało się zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny oraz gotowość do 
budowania wzajemnej współpracy. Kluczowym wnioskiem wynikającym ze spotkania okazała się potrzeba zapewnienia miejsc dla 
małoletnich w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chrzanowskiego. Pracownicy instytucji, jako ważny dla nich 
problem wskazywali kwestie ograniczonych możliwości umieszczenia małoletniego dziecka w trybie nagłym, interwencyjnym w placówce. 
Pomysłem mogłoby by być funkcjonowanie placówki interwencyjnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego, co przyczyniłoby się w ocenie 
uczestników spotkania do sprawnego przebiegu interwencji, bez zbędnej zwłoki, jak i również możliwości stworzenia bezpiecznego miejsca 
pobytu dla dziecka umieszczanego tymczasowo w placówce. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (OPS)Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS 
ZADANIA PLANOWANE 
 (OPS)Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 
Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 rok 
Kierunek Interwencji nr II.2.4 
Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
W celu podejmowania działań z zakresu doskonalenia współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w 
rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął szereg przedsięwzięć.  
Przedsięwzięcie I: Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu chrzanowskiego poprzez udział w grupach roboczych dot. rodzin, w 
których rozpoczęta została procedura Niebieska Karta. 
Przedsięwzięcie II: Współpraca z Sądem Rodzinnym poprzez umożliwienie na terenie ośrodka spotkań rodziców z dziećmi w ramach 
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uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem.  
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami.  
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
Nie stwierdzono trudności w realizacji przedsięwzięć. 
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu. 
2016 rok 
Kierunek Interwencji nr II.2.4 
Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
W celu podejmowania działań z zakresu doskonalenia współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w 
rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął szereg przedsięwzięć.  
Przedsięwzięcie I: Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu chrzanowskiego poprzez udział w grupach roboczych dot. rodzin, w 
których rozpoczęta została procedura Niebieska Karta. 
Przedsięwzięcie II: Współpraca z Sądem Rodzinnym poprzez umożliwienie na terenie ośrodka spotkań rodziców z dziećmi w ramach 
uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem.  
Przedsięwzięcie III: Spotkanie Zespołów Interdyscyplinarnych w POIK. Spotkanie zorganizowane przy współpracy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Chrzanowie oraz Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS.  
Przedsięwzięcie IV: Przeprowadzono szkolenie dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Płazie pt. : „Metody pracy z klientem trudnym”. 
Przedsięwzięcie V: Spotkanie warsztatowo-szkoleniowe dla grup roboczych. Spotkanie zorganizowane przy współpracy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie oraz Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS (organizacja pozarządowa).  
Przedsięwzięcie VI: Poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Spotkanie zorganizowane przy współpracy z 
Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS (organizacja pozarządowa).  
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami.  
Pozytywna ocena partnerów realizacyjnych. 
Sukcesy: Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
Brak własnego zaplecza lokalowego do przeprowadzania spotkań. W celu przezwyciężenia trudności POIK korzysta z pomieszczeń 
instytucjonalnych partnerów przedsięwzięcia. W przypadku mniejszej liczby uczestników spotkania odbywają się w świetlicy POIK. 
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu. 
2017 rok 
Kierunek Interwencji nr II.2.4 
Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji:  
W celu podejmowania działań z zakresu doskonalenia współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w 
rodzinie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podjął szereg przedsięwzięć.  
Przedsięwzięcie I: Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu chrzanowskiego poprzez udział w grupach roboczych dot. rodzin, w 
których rozpoczęta została procedura Niebieska Karta. 
Przedsięwzięcie II: Współpraca z Sądem Rodzinnym poprzez umożliwienie na terenie ośrodka spotkań rodziców z dziećmi w ramach 
uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem.  
Przedsięwzięcie III: Wizyta studyjna w POIK słuchaczy Centrum Edukacyjnego NOVA w Katowicach kierunku instruktor terapii uzależnień.  
Przedsięwzięcie IV: Przeprowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych "Zaburzenia przywiązania u dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej - zespół zaburzonych więzi". Podczas spotkania była poruszana tematyka dotycząca zaburzenia 
przywiązania u dzieci i młodzieży oraz wychowanie zranionego dziecka. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do dyskusji, wymiany własnych 
doświadczeń, poglądów oraz poruszenia problemów jakie występują w rodzinach zastępczych. 
Przedsięwzięcie V: Przeprowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych pt. „Zaburzenia zachowania u dzieci z 
doświadczeniem traumy”. 
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami.  
Pozytywna ocena partnerów realizacyjnych. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
Brak własnego zaplecza lokalowego do przeprowadzania spotkań. W celu przezwyciężenia trudności POIK korzysta z pomieszczeń 
instytucjonalnych partnerów przedsięwzięcia. W przypadku mniejszej liczby uczestników spotkania odbywają się w świetlicy POIK. 
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu.  
2018 rok 
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Kierunek Interwencji nr II.2.4 
Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 
Przedsięwzięcie I: Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu chrzanowskiego poprzez udział w grupach roboczych dot. rodzin, w 
których rozpoczęta została procedura Niebieska Karta. 
Przedsięwzięcie II: Współpraca z Sądem Rodzinnym poprzez umożliwienie na terenie ośrodka spotkań rodziców  
z dziećmi w ramach uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem.  
Przedsięwzięcie III: Spotkanie z kuratorami zawodowymi powiatu chrzanowskiego w celu budowania dobrych praktyk. 
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami.  
Pozytywna ocena partnerów realizacyjnych. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
Brak 
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu.  
2019 rok 
Kierunek Interwencji nr II.2.4 
Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy. 
Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 
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.  
Przedsięwzięcie IV: Organizowanie Zespołów Konsultacyjnych dot. mieszkańców hostelu POIK. W skład zespołów wchodzą pracownicy OPS, 
kuratorzy, policja. 
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami.  
Pozytywna ocena partnerów realizacyjnych. 
Opis powstałych trudności realizacyjnych: 
Brak 
Opis źródeł finansowania: 
Budżet powiatu.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
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.  
Przedsięwzięcie IV: Organizowanie Zespołów Konsultacyjnych dot. mieszkańców hostelu POIK. W skład zespołów wchodzą pracownicy OPS, 
kuratorzy, policja. 
Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami.  

II.2.5 
 

Program rozwoju pieczy zastępczej – 
rodzinnej  i instytucjonalnej (m.in. 

rodzinne domy dziecka, rodziny 
zastępcze, specjalistyczne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze). 

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia Dziecka i Rodziny 

w Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Na terenie Powiatu Chrzanowskiego działa Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Placówka całodobowa przeznaczona dla 28 wychowanków w wieku od 10 do 18 r.ż. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie wypełniając zapis ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 
zostanie przekształcony w dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze po 14 osób 

Gmina Libiąż  
ZADANIA ZREALIZOWANE  
Rodziny zastępcze. 
Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej. 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (OPS) W 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Dobrych praktyk w obszarze 
współpracy instytucjonalnej i interdyscyplinarnej w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej”, na które zostali 
zaproszeni przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie (koordynatorzy), jak i placówek realizujących zadania 
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z pieczy zastępczej. Dało to początek cyklicznym spotkaniom mającym na celu poszerzenie współpracy instytucjonalnej w obszarze 
wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej. W roku 2019 odbył się dwa spotkania  31.01.2019 roku oraz 28.11.2019 roku. Celem 
pierwszego było omówienie współpracy asystenta rodziny z koordynatorami pieczy zastępczej i pracownikami placówek w zakresie 
tworzenia planów pracy z rodziną, planów pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej i wzajemnej współpracy. Drugie spotkanie 
zostało poświęcone dyskusji na temat planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jej wpływu na 
współpracę asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej oraz pracowników placówek i wypracowanie wspólnych standardów 
pracy 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (OPS)Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS  
(UM -EPS) Zadania dotyczące polityki społecznej i rodzinnej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie i Centrum Usług 
Społecznych w Chrzanowie 
(UM EPS) Bieżąca realizacja zadań.  
 
ZADANIA PLANOWANE 
 (OPS)Ten sam zakres działań wynikający z realizacji zadań OPS  
(UM -EPS) Bieżąca realizacja zadań. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla 
rodzin już funkcjonujących celem podnoszenia ich kompetencji wychowawczych,  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla 
rodzin już funkcjonujących celem podnoszenia ich kompetencji wychowawczych 
ZADANIA PLANOWANE 
pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla 
rodzin już funkcjonujących celem podnoszenia ich kompetencji wychowawczych 

Komenda Powiatowa Policji 
w Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Policja współpracuje z PCPR-em w Chrzanowie oraz wszystkimi OPS-ami na terenie Powiatu., a także Domami Dziecka i Rodzinami 
Zastępczymi. Nie prowadzi natomiast   żadnych programów rozwoju pieczy zastępczej i instytucjonalnej. W 2019r. w Komendzie Powiatowej 
Policji w Chrzanowie odbyło się spotkanie przedstawicieli  PCPR, Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Kuratorów Zawodowych i OPSów   dot. 
nadal ulepszenia i usprawnienia     zabezpieczenia małoletnich dzieci z interwencji policyjnych.  

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. 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W latach 2015-2019 organizacja Powiatowego Dnia Seniora, Włączenie się w organizację Pikniku Seniora w Trzebini, 
Współpraca finansowa oraz rzeczowa z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi seniorów  

Szpital Powiatowy w 
Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
 Ok. 56%pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia leczonych w szpitalu. 
 Ok. 40 %  pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia przyjętych w trybie ambulatoryjnym. 
 Ok. 15 %  w wieku pow. 65 roku życia zadeklarowanych było do lekarza POZ, a ok 28% objętych opieką czynną w POZ. 
 Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do świadczeń w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przez Pogotowie Ratun-

kowe. 
 Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki (świadczenia stacjonarne, ambulatoryjne i dzienne i środowiskowe) oraz do stacji dializ 
 Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki psychiatrycznej  
 Zapewnienie dostępu do świadczeń, na które wydłuża się czas oczekiwania, tj. endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
 Zapewnienie dostępu w lokalizacji (w budynku Szpitala) do podmiotu realizującego 

zabiegi zaćmy. 
 Zbieranie wywiadu dotyczącego głównych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów oraz w razie potrzeby także od rodziny lub opieku-

nów pacjenta. 
 Realizacja badań przedmiotowych oraz szeroka diagnostyka ze względu na wielochorobowość pacjentów w wieku starczym oraz obej-

mująca najczęstsze schorzenia takie jak: otępienie, cukrzyca, pogorszenie funkcji narządów zmysłów, upośledzenie zdolności poznawczej 
i osłabienie siły mięśniowej. 

 Ocena stanu zaawansowania odleżyn oraz ustalanie sposobów ich leczenia i monitorowanie postępu gojenia ran. 
 Ocena sprawności funkcjonalnej w zakresie czynności życia codziennego oraz innych niepełnosprawności. 
 Edukacja w zakresie procesu pielęgnowania w przypadkach przewlekłych ran i owrzodzeń. 
 Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach życia codziennego. 
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 Aktywizacja psychiczna i fizyczna w zakresie samoopieki. 
 Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu opieki nad pacjentem i pielęgnowania dla pacjentów i ich rodzin. 
 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w procesie rekonwalescencji pacjenta w miejscu zamieszkania i adaptacji do ról społecz-

nych. 
 Współpraca z podmiotami realizującymi świadczenia w zakresie opiekę długoterminowej. 
Współpraca z podmiotami leczniczymi realizującymi opiekę paliatywną i hospicyjną. 
 
2016 
 Ok. 59 %pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia leczonych w szpitalu. 
 Ok 40 %pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia przyjętych w trybie ambulatoryjnym. 
 Ok. 17 %  w wieku pow. 65 roku życia zadeklarowanych było do lekarza POZ, a ok 42 % objętych opieką czynną w POZ.  
 Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do świadczeń w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przez Pogotowie Ratun-

kowe. 
 Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki (świadczenia stacjonarne, ambulatoryjne i dzienne i środowiskowe) oraz do stacji dializ. 
 Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki psychiatrycznej . 
 Zapewnienie dostępu do świadczeń, na które wydłuża się czas oczekiwania, tj. endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
 Zapewnienie dostępu w lokalizacji (w budynku Szpitala) do podmiotu realizującego 

zabiegi zaćmy. 
 Opracowanie,  wdrożenie i realizacja procedury oceny geriatrycznej pacjentów po 65 roku życia. 
 Zbieranie wywiadu dotyczącego głównych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów oraz w razie potrzeby także od rodziny lub opieku-

nów pacjenta. 
 Realizacja badań przedmiotowych oraz szeroka diagnostyka ze względu na wielochorobowość pacjentów w wieku starczym oraz obej-

mująca najczęstsze schorzenia takie jak: otępienie, cukrzyca, pogorszenie funkcji narządów zmysłów, upośledzenie zdolności poznawczej 
i osłabienie siły mięśniowej. 

 Ocena stanu zaawansowania odleżyn oraz ustalanie sposobów ich leczenia i monitorowanie postępu gojenia ran. 
 Ocena sprawności funkcjonalnej w zakresie czynności życia codziennego oraz innych niepełnosprawności. 
 Edukacja w zakresie procesu pielęgnowania w przypadkach przewlekłych ran i owrzodzeń. 
 Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach życia codziennego. 
 Aktywizacja psychiczna i fizyczna w zakresie samoopieki. 
 Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu opieki nad pacjentem i pielęgnowania dla pacjentów i ich rodzin. 
 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w procesie rekonwalescencji pacjenta w miejscu zamieszkania i adaptacji do ról społecz-

nych. 
 Współpraca z podmiotami realizującymi świadczenia w zakresie opiekę długoterminowej. 
Współpraca z podmiotami leczniczymi realizującymi opiekę paliatywną i hospicyjną. 
 
2017 
 Ok. 63% pacjentów  

w wieku powyżej 65 roku życia leczonych w szpitalu. 
 Ok 43 %pacjentów  

w wieku powyżej 65 roku życia przyjętych w trybie ambulatoryjnym. 
 Ok. 18 %  w wieku pow. 65 roku życia zadeklarowanych było do lekarza POZ, a ok 45% objętych opieką czynną w POZ. 
 Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do i świadczeń w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przez Pogotowie Ra-

tunkowe, zapewnienie dostępu do świadczeń nocnej i świątecznej opieka zdrowotna. 
 Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki (świadczenia stacjonarne, ambulatoryjne i dzienne i środowiskowe) oraz do stacji dializ. 
 Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki psychiatrycznej. 
 Zapewnienie dostępu do świadczeń, na które wydłuża się czas oczekiwania, tj. endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego 

(krótki czas oczekiwania). 
 Zapewnienie dostępu w lokalizacji (w budynku Szpitala) do podmiotu realizującego 

zabiegi zaćmy. 
 Zbieranie wywiadu dotyczącego głównych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów oraz w razie potrzeby także od rodziny lub opieku-

nów pacjenta. 
 Realizacja badań przedmiotowych oraz szeroka diagnostyka ze względu na wielochorobowość pacjentów w wieku starczym oraz obej-

mująca najczęstsze schorzenia takie jak: otępienie, cukrzyca, pogorszenie funkcji narządów zmysłów, upośledzenie zdolności poznawczej 
i osłabienie siły mięśniowej. 
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 Ocena stanu zaawansowania odleżyn oraz ustalanie sposobów ich leczenia i monitorowanie postępu gojenia ran. 
 Ocena sprawności funkcjonalnej w zakresie czynności życia codziennego oraz innych niepełnosprawności. 
 Opracowywanie projektów rozszerzenia zakresu usług (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) i rozwój geriatrii, zarówno w warunkach ambula-

toryjnych, jak i stacjonarnych, poprzez utworzenie oddziału geriatrycznego i/lub wyodrębnienie łóżek geriatrycznych w oddziałach cho-
rób wewnętrznych. 

 Edukacja w zakresie procesu pielęgnowania w przypadkach przewlekłych ran i owrzodzeń. 
 Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach życia codziennego. 
 Aktywizacja psychiczna i fizyczna w zakresie samoopieki. 
 Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu opieki nad pacjentem i pielęgnowania dla pacjentów i ich rodzin. 
 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w procesie rekonwalescencji pacjenta w miejscu zamieszkania i adaptacji do ról społecz-

nych. 
 Współpraca z podmiotami realizującymi świadczenia w zakresie opiekę długoterminowej. 

Współpraca z podmiotami leczniczymi realizującymi opiekę paliatywną i hospicyjną. 
 
2018-2019 
 Ok. 63% pacjentów w 2018r. i ok.  65% w 2019r. w wieku powyżej 65 roku życia leczonych było w szpitalu. 
 W trybie ambulatoryjnym przyjęto ok. 43% w 2018r. i ok. 41% w 2019r.  pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. 
 Ok. 18 %  pacjentów w 2018r. i ok 23% w 2019r.w wieku pow. 65 roku życia zadeklarowanych było do lekarza POZ, a ok. 45% w 2018 i 

ok. 30% w 2019 objętych było opieką czynną w POZ. 
 Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do i świadczeń w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przez Pogotowie Ra-

tunkowe, zapewnienie dostępu do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotna. 
 Zapewnienie osobom starszym dostępu do kompleksowej opieki (świadczenia stacjonarne, ambulatoryjne i dzienne i środowiskowe) 

oraz do stacji dializ. 
 Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych po udarach, urazach, wypadkach i innych nagłych zachorowaniach  
 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. 
 Zapewnienie dostępu do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, które zdecydowanie częściej realizowane są 

wśród osób starszych. 
 Zabezpieczenie dostępu do sprzętu specjalistycznego dla osób z różnymi problemami zdrowotnymi, tj: 

-leczenie ran przewlekłych 
-leczenie odleżyn 
-leczenie osób bariatrycznych (otyłych) 

 Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki psychiatrycznej. 
 Utworzenie od 01.08.2018r. Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Oddział świadczy specjalistyczne usługi diagnostyczne i leczni-

cze w zakresie wszystkich chorób internistycznych, endokrynologicznych i diabetologicznych. 
 Zapewnienie dostępu w lokalizacji (w budynku Szpitala) do podmiotu realizującego zabiegi zaćmy. 
 Zwiększenie realizacji świadczeń zdrowotnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności zarówno w stacjonarnej jak i ambulato-

ryjnej opieki zdrowotnej 
 Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. 
 Zbieranie wywiadu dotyczącego głównych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów oraz w razie potrzeby także od rodziny lub opieku-

nów pacjenta. 
 Realizacja badań przedmiotowych oraz szeroka diagnostyka ze względu na wielochorobowość pacjentów w wieku starczym oraz obej-

mująca najczęstsze schorzenia takie jak: otępienie, cukrzyca, pogorszenie funkcji narządów zmysłów, upośledzenie zdolności poznawczej 
i osłabienie siły mięśniowej. 

 Ocena stanu zaawansowania odleżyn oraz ustalanie sposobów ich leczenia i monitorowanie postępu gojenia ran. 
 Ocena sprawności funkcjonalnej w zakresie czynności życia codziennego oraz innych niepełnosprawności. 
 Edukacja w zakresie procesu pielęgnowania w przypadkach przewlekłych ran i owrzodzeń. 
 Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach życia codziennego. 
 Aktywizacja psychiczna i fizyczna w zakresie samoopieki. 
 Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu opieki nad pacjentem i pielęgnowania dla pacjentów i ich rodzin. 
 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w procesie rekonwalescencji pacjenta w miejscu zamieszkania i adaptacji do ról społecz-

nych. 
 Współpraca z podmiotami realizującymi świadczenia w zakresie opiekę długoterminowej. 
 Współpraca z podmiotami leczniczymi realizującymi opiekę paliatywną i hospicyjną. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
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Działania ciągłe  
ZADANIA PLANOWANE 
PLANOWANA KONTYNUACJA, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej (pandemia koronawirusa). 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Marzec 2017 - utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Libiąskim Centrum Kultury (realizator zadania) 
propozycje zajęć: wykłady tematyczne, joga, aerobik, zajęcia językowe, komputerowe, nordic walking, plastyczne, teatralno-kabaretowe. 
2018r. - Usługi opiekuńcze oraz program Opieka 75+. 
Rozpoczęcie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + przy ul. Piłsudskiego 22 w Libiążu 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy LCK w Libiążu 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
UM Alwernia 
2018 W trybie ciągłym działania wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej – usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne. Kierowanie i 
finansowanie pobytów w Domach Pomocy Społecznej. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Prowadzenie przy OPS w Babicach Klubu Senior+, działalność Rady Seniorów Gminy Babice. 
Realizacja projektów od 2016 r.: 
„Gminny Klub Aktywności Międzypokoleniowej”, „Gminne Centrum Usług Senioralnych edycja I - III”, „Kwiatowa jesień życia”, „Jesień 
usłana kwiatami”, „Jesień w biało-czerwonych barwach” przez Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” mających na celu aktywizację 
społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i wzrost dostępu do usług społecznych dla osób w wieku 60+ z 
terenu gminy Babice. 
Udział seniorów gminy Babice w 2019 r. w realizacji projektu Przestrzeń dla seniorów 2.0 mającego na celu  wzmocnienie partycypacji 
społecznej osób starszych m.in. poprzez projektowanie przestrzeni publicznych z seniorami i dla seniorów oraz opracowanie polityki 
senioralnej. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prowadzenie przy OPS w Babicach Klubu Senior+, działalność Rady Seniorów Gminy Babice. 
Kontynuacja projektu  „Jesień usłana kwiatami” 
ZADANIA PLANOWANE 
Udział w kolejnej edycji SENIOR+ 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (UM-PKS) 
2015 r. 
1. Jak w pieśni „Koło Chrzanowa Miasteczka” – zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne z siedzibą  w 

Chrzanowie. 
2. Wyjazd na imprezę artystyczną członków Związku oraz sympatyków - mieszkańców Gminy Chrzanów – zadanie zrealizowane przez Oddział 

Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
3. Relax” z kulturą – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Relax”. 
4. Udział w spektaklach teatralnych – zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
5. VI Wiosna Artystyczna „A w sercu ciągle maj…” – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
2016 r. 
1. „Folklor Ziemi Chrzanowskiej w pieśniach, obrzędach i zwyczajach” -  zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne 

z siedzibą w Chrzanowie. 
2. Wyjazd na imprezę artystyczną członków Związku oraz sympatyków - mieszkańców Gminy Chrzanów – zadanie zrealizowane przez Oddział 

Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
3. Udział w spektaklach teatralnych - zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
4. VII Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…” -  zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Chrzanowie. 
2017 r. 
1. „Udział w spektaklach teatralnych” - zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
2. VIII Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…” - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
3. Wyjazd na imprezę artystyczną członków związku oraz sympatyków – mieszkańców Gminy Chrzanów” - zadanie zrealizowane przez 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
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4. „Spędzanie czasu wolnego w imprezach kulturalnych – emeryci, seniorzy, renciści, osoby samotne” – zadanie zrealizowane przez 
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”. 

5. „Szanujmy i przekazujmy nasze tradycje i zwyczaje” - zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne z siedzibą w 
Chrzanowie. 

2018r. 
1. „Udział w spektaklach teatralnych” - zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
2. „Kultura dawniej i dziś łączy pokolenia”  - zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne  z siedzibą w Chrzanowie. 
3. IX Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…” - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
4. „Organizacja wyjazdów o charakterze kulturalnym dla członków Związku oraz sympatyków – Gminy Chrzanów” - Oddziałem Rejonowym 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
5. „Organizacja wycieczki o charakterze kulturalnym” – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem”. 
2019 r. 
1. „Udział w spektaklach teatralnych” – zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w 

Chrzanowie. 
2. „Już nam minęło 20 latek” - zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne z siedzibą w Chrzanowie. 
3. „Spędzanie wolnego czasu na imprezach kulturalnych: osoby samotne, seniorzy, emeryci, renciści” – zadanie zrealizowane przez 

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”. 
4. Chcesz żyć długo człowieku… 
5. Śpiewaj  i tańcz w „trzecim wieku”! – X Jubileuszowa Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…”- - 

zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
6. „Organizacja wyjazdów o charakterze kulturalnym dla członków Związku oraz sympatyków – Gminy Chrzanów” – zadanie zrealizowane 

przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
(OPS) Akademia Seniora 
(UM EPS) Zadania dotyczące usługi specjalistyczne, opiekuńczei medyczne dedykowane osobom starszym realizuje Centrum Usług 
Socjalnych w Chrzanowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznejw Chrzanowie. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM EPS) Bieżąca realizacja zadań. 
ZADANIA PLANOWANE 
 (UM EPS) Bieżąca realizacja zadań. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. - otwarty konkurs ofert – powierzenie – 
Realizator Polski Czerwony Krzyż. 
 Prowadzenie klubów seniora na terenie Gminy Trzebinia –  otwarty konkurs ofert – wsparcie. 
Realizatorzy – Polski Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów Oddział w Chrzanowie; Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów “Radość”. 
2016 
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. - otwarty konkurs ofert – powierzenie – 
Realizator Polski Czerwony Krzyż. 
- Prowadzenie klubów seniora na terenie Gminy Trzebinia –  otwarty konkurs ofert – wsparcie. 
Realizatorzy – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Chrzanowie; Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów “Radość”. 
2017 
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. - otwarty konkurs ofert – powierzenie – 
Realizator Polski Czerwony Krzyż. 
- Prowadzenie klubów seniora na terenie Gminy Trzebinia –  otwarty konkurs ofert – wsparcie. 
Realizatorzy – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Chrzanowie; Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów “Radość”. 
2018 
Gmina realizowała szereg działań na rzecz seniorów. Informacje o nich są dostępne m.in.: w specjalnej zakładce na stronie internetowej 
www.trzebinia.pl, w 2018 r. wydano także specjalną ulotkę Strefa Seniora. 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej  w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z 
przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ośrodek kierował osoby 
wymagające tej formy pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi i na bieżąco sprawował nadzór nad jakością usług świadczonych 
przez PCK. W 2018r. 152 osoby skorzystały z usług opiekuńczych. 
2019 r. 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z 
przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
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dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone PCK zgodnie z prawem zamówień publicznych. OPS kierował osoby wymagające tej formy 
pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi na bieżąco sprawował nadzór nad jakością wykonywanych przez PCK usług. 
W Gminie Trzebinia w 2019 roku działało 14 kół seniora, w których zainteresowani podejmowali różnorodną aktywność: wspólne spotkania 
plenerowe, wyjścia i wyjazdy do kina teatru, wyjazdy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, aktywny udział w życiu lokalnej społeczności. 
Gmina dotowała działalność 7 Klubów Seniora w różnych punktach gminy. Wszystkie 14 kół korzysta z lokali gminnych na preferencyjnych 
zasadach. Na Krytej Pływalni „Aqua Planet” realizowane jest działanie pn. „Aktywny senior”. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W 2020r. w związku z sytuacją epidemiczną koła seniorów działają w znacznym ograniczeniu. Gmina Trzebinia dotuje działalność tylko 
jednego Klubu Seniora. Program „Aktywny senior” realizowany jest z przerwą marzec-czerwiec wymuszoną koniecznością zachowania 
dystansu społecznego. 
ZADANIA PLANOWANE 
Gmina Trzebinia planuje zlecić realizację zadania „Prowadzenie Klubu Seniora” w kilku miejscach Gminy na poziomie 2019 r. Dalsza 
realizacja działań „Aktywny senior”. 

Libiąskie Centrum Kultury  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Libiąskim Centrum Kultury 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja zajęć i wykładów 
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja zajęć i wykładów 

UTW Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
Realizacja VI Wiosny Artystycznej „A w sercu ciągle maj…” – festiwal twórczości artystycznej w UTW z terenu południowej Polski. 
W ramach projektu „Nie jesteśmy sami” realizacja spektaklu „Dziady” wg A. Mickiewicza - przedstawienie sceniczne zaprezentowane 
wielokrotnie widzom w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu, w tym uczniom szkół średnich, wraz z przekazaniem szkołom wersji filmowej. 
2016 
 Organizacja spotkania z emerytami w siedzibie MBP filia w Płazie – w ramach spotkania fragment spektaklu „Muzyczna podróż po 

Europie" – udział około 60 osób.  
 Realizacja VII Wiosny Artystycznej „A w sercu ciągle maj…” – festiwal twórczości artystycznej w UTW z terenu południowej Polski – udział 

około 300 osób 
 Udział grupy tanecznej UTW w „Herbatka u Zieleniewskich” w Trzebini. 
 Udział grupy tanecznej UTW w „Ziemniaczysku pod Lipowcem” - festiwal kultury, tradycji, smaków, rzemiosła i zasobów Małopolski 

Zachodniej pod marką produktu turystycznego „Chrzanolandia”. 
 Realizacja w ramach projektu „Spotkanie wiosny i jesieni życia” spektaklu „Chłopi” wg W. Reymonta - przedstawienie sceniczne 

zaprezentowane widzom w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu, w tym uczniom szkół średnich, wraz z przekazaniem szkołom wersji filmowej. 
 Wyjazd grup słuchaczy UTW do Gwoźdźca - wizyta studyjna, warsztaty artystyczne. 
2019 
 Realizacja X Wiosny Artystycznej „A w sercu ciągle maj…” – festiwal twórczości artystycznej w UTW z terenu południowej Polski – udział 

około 300 osób (reprezentacje 8 UTW) 
 Udział grupy tanecznej „Ali i Babki” oraz wokalnej „Senior Singers” w koncercie z okazji Dnia Seniora w Balinie 
 Udział grupy tanecznej „Ali i Babki” w Trzebińskim „Lecie na Polu”. 
 Udział grupy wokalnej „Senior Singers” i grupy tanecznej „Ali i Babki” w imprezie Gala 100-lecia PCK z programem „Nic nie może wiecznie 

trwać” 
 Udział grupy wokalnej „Senior Singers” i grupy tanecznej „Ali i Babki” w imprezie Dzień Seniora z ZUS z programem „Nic nie może wiecznie 

trwać” 
 Organizacja wieczorów poetycko – muzycznych „Wiosenna poezja”, „Poezja i piosenka w MAM” 
 Udział grupy wokalnej „Senior Singers” i grupy tanecznej „Ali i Babki” w imprezie Jubileuszu „25 lat Regionalnego Stowarzyszenia 

Diabetyków” w Chrzanowie z programem „Nic nie może wiecznie trwać” 
 Organizacja wyjazdu zespołu tanecznego „Ali i Babki” i grupy wokalnej Senior Singers w Vi Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych 

Seniorów – wyróżnienie 
 Udział w realizacji projektu „Niepokoje Młodej Polski” -  spektaklu opartego na sztuce „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej - 

przedstawienie sceniczne zaprezentowane widzom w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu, w tym uczniom szkół średnich. Zakończenie 
realizacji – wernisaż w MBP w Chrzanowie z wystawą fotogramów. 

 Udział w realizacji całorocznego projektu „Pociąg do tradycji” 

PTTK Chrzanów  
ZADANIA ZREALIZOWANE  
W Oddziale PTTK w Chrzanowie działały koła PTTK przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku  w Chrzanowie i w Trzebini. 
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Klub Seniora „Wspólnota” w 
Alwerni 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Wspólnie z Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie realizacja projektu ASOS poprzez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
jako współpartnera. Tydzień pobytu w Rabce (8 osób) oraz przygotowanie wspólnego obiadu dla seniorów. Zorganizowano 1 wyjazd 
integracyjny dla 16 osób do Kopalni Srebra.   

DIABET Centrum 
Medyczne S.C 

Zgodnie z wymogami NFZ 

II.2.7 
 

Działania z zakresu animacji i 
integracji międzypokoleniowej. 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica 
-współpraca z Uniwersytetem  Trzeciego  Wieku w Chrzanowie, 
-w latach 2015-2019 realizacja projektów integracyjnych uczniów ILO ze słuchaczami UTW w Chrzanowie – spektakle przedstawiano  
mieszkańcom powiatu chrzanowskiego, 
-współpraca- wolontariat – integracja uczniów I LO z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Płazie.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
-wszystkie zadania będą nadal realizowane  
ZADANIA PLANOWANE 
-kontynuacja wszystkich zadań. 

  

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Akcje podejmowane przez Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Wolontariatu, współpraca z PCPR, PCKU, Domem Dziecka oraz szkołą specjalna a 
także szpitalem powiatowym i hospicjum dla dzieci, współpraca z Fundacją Brata Alberta w Chrzanowie, Akcja charytatywna dla Świetlicy 
środowiskowej w Chrzanowie , Szlachetna Paczka, współpraca z Fundacją Energetyk, WOŚP, akcja charytatywna „ Wspólne kolędowanie”  . 
Rozwijanie zaangażowania członków społeczności szkolnej w różne formy aktywności: współorganizowanie rajdów, organizacja rekolekcji 
szkolnych, Organizowanie Dnia Seniora, działania szkolnego koła PCK – np. udział w zbiórce pieniężnej na renowację zabytkowych 
nagrobków chrzanowskiego cmentarza 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Podejmowanie działań przez Samorząd Szkolny i inne grupy, które funkcjonują w naszej szkole. Rozwijanie zaangażowania uczniów w różne 
formy aktywności (koła zainteresowań, wolontariat, itp.) podkreślając w zaangażowaniu społecznym istotę bezinteresowności i chęci 
pomocy bez szukania własnych korzyści. Promowanie inicjatyw prospołecznych uczniów i wspieranie ich w ich realizacji. Podejmowanie 
działań nastawionych na różne obszary ludzkich problemów w kontekście udzielania pomocy i poprawy ich sytuacji. Rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych, wrażliwości  
i empatii. Akcje podejmowane przez Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Wolontariatu, współpraca z PCPR, PCKU, Domem Dziecka oraz szkołą 
specjalna a także szpitalem powiatowym i hospicjum dla dzieci, współpraca z Fundacją Brata Alberta w Chrzanowie, Akcja charytatywna dla 
Świetlicy środowiskowej w Chrzanowie , Szlachetna Paczka, współpraca z Fundacją Energetyk, WOŚP, akcja charytatywna „ Wspólne 
kolędowanie”  . Rozwijanie zaangażowania członków społeczności szkolnej w różne formy aktywności: współorganizowanie rajdów, 
organizacja rekolekcji szkolnych, Organizowanie Dnia Seniora działania szkolnego koła PCK – np. udział w zbiórce pieniężnej na renowację 
zabytkowych nagrobków chrzanowskiego cmentarza 
ZADANIA PLANOWANE 
Podejmowanie działań przez Samorząd Szkolny i inne grupy, które funkcjonują w naszej szkole. Rozwijanie zaangażowania uczniów w różne 
formy aktywności (koła zainteresowań, wolontariat, itp.) podkreślając w zaangażowaniu społecznym istotę bezinteresowności i chęci 
pomocy bez szukania własnych korzyści. Promowanie inicjatyw prospołecznych uczniów i wspieranie ich w ich realizacji. Podejmowanie 
działań nastawionych na różne obszary ludzkich problemów w kontekście udzielania pomocy i poprawy ich sytuacji. Rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych, wrażliwości  
i empatii. Akcje podejmowane przez Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Wolontariatu, współpraca z PCPR, PCKU, Domem Dziecka oraz szkołą 
specjalna a także szpitalem powiatowym i hospicjum dla dzieci, współpraca z Fundacją Brata Alberta w Chrzanowie, Akcja charytatywna dla 
Świetlicy środowiskowej w Chrzanowie , Szlachetna Paczka, współpraca z Fundacją Energetyk, WOŚP, akcja charytatywna „ Wspólne 
kolędowanie”  . Rozwijanie zaangażowania członków społeczności szkolnej w różne formy aktywności: współorganizowanie rajdów, 
organizacja rekolekcji szkolnych, Organizowanie Dnia Seniora działania szkolnego koła PCK – np. udział w zbiórce pieniężnej na renowację 
zabytkowych nagrobków chrzanowskiego cmentarza 

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 coroczna organizacja Pikniku Integracyjnego dla słuchaczy  i ich rodzin, 
- współpraca z Fundacją im. Brata Alberta w Chrzanowie  i Libiążu, 
- coroczna organizacja imprezy „Słodki Tydzień”. 
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Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Współpraca z organizacjami i instytucjami: 
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.  
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 pro-
gramem świątecznym i  paczkami przygotowanymi z darów serca (Dom Dziecka im. św. Jana Pawła II oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
Dziecka i Rodziny w Chrzanowie). Zakład Karny w Trzebini - Na przełomie grudnia/stycznia uczniowie zaangażowani w wolontariat oraz 
uczniowie z innych klas   przygotowali przedstawienie bożonarodzeniowe  pod tytułem: „Jasełka na dworcu” a w kolejnym roku ,,Wigilia u 
Karola”, które zaprezentowali w zakładzie karnym w Trzebini, a po nich było wspólne kolędowanie. 
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”.     Cyklicznie odbywały się wycieczki młodzie-
ży 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. W lutym został przeprowadzony kiermasz: „Serce dla Boliwii” na rzecz misji w 
Boliwii. Miała miejsce doraźna pomoc przy sprzątaniu terenu wokół kościoła – wspólne grabienie liści. 
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 tytu-
łem: „ Jasełka na dworcu” a w następnym roku ,,Wigilia u Karola”, które zaprezentowali w Parafii św. Mikołaja, w Parafii Matki Bożej Różań-
cowej, w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej  w Chrzanowie a także w Oświęcimiu w Parafii Bożego Miłosierdzia. 
Współpraca z Fundacją Redemptoris Missio w Poznaniu - Każdego roku na przełomie lutego i marca  w naszej szkole jest przeprowadzo-
na akcja  „Opatrunek na ratunek” wśród całej społeczności szkolnej, czyli zbiórka bandaży, plastrów, rękawiczek i innych przedmiotów me-
dycznych, które wysłaliśmy do Poznania do Fundacji Redemptoris Missio zajmującej  się wspieraniem misji w  Afryce. 
Współpraca z wolontariatem salezjańskim w Oświęcimiu - W październiku każdego roku odbywają się spotkania wolontariatu z naszej 
szkoły z wolontariatem salezjańskim w Oświęcimiu w celu wymiany doświadczeń. 
Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” - W ramach tej współpracy uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w 
warsztatach biblijnych w Krakowie. Współpraca z Organizacją: ”Pomoc Kościołowi w Potrzebie” (PKWP) W naszej szkole w październi-
ku odbyły się warsztaty z dyrektorem  tej fundacji Konradem  Ciempką z Krakowa.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Współpraca z parafią Matki Bożej Ostrobramskiej - W październiku  ma  się odbyć montaż słowno-muzyczny o świętym Janie Pawle II pt 
„Róża” z okazji Dnia Papieskiego oraz zbiórka charytatywna  na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia: ”Dzień Papieski”. 
ZADANIA PLANOWANE 
Planujemy realizować działania jak dotychczas, jak również wzbogacić naszą działalność o Nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chrzanowie - zorganizowanie dnia dawcy , nawiązanie ściślejszej współpracy z Domem Dziecka - pomoc 
przy odrabianiu lekcji. 

Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Różowa wstążeczka, ARS czyli jak dbać o miłość, Podstępne WZW, Znamię, znam ję? 
Wybierz życie 1 krok 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 ARS czyli jak dbać o miłość 
ZADANIA PLANOWANE 
udział w realizowanych przez  
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie programach 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2019 - PCKU w Chrzanowie oraz KIK zorganizowały konferencję „Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki”, w ramach XXXIII 
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W czasie konferencji zaprezentowano życiorys i wspomnienia o J. Woynarowskiej. Dorobek J. 
Woynarowskiej prezentowali uczniowie II LO w Chrzanowie. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Organizacja „Dnia Rodziny”, Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej,  
Realizacja projektów we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Trzebini z zakresu fotografii organicznej. 
Organizowanie spotkań z absolwentami Ośrodka i ich rodzicami 
Współpraca z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie w celu integracji uczniów Ośrodka i pensjonariuszy DPS 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Organizacja „Dnia Rodziny”, Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej,  
Organizowanie spotkań z absolwentami Ośrodka i ich rodzicami 
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Współpraca z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie w celu integracji uczniów Ośrodka i pensjonariuszy DPS 
ZADANIA PLANOWANE 
Organizacja „Dnia Rodziny”, Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej,  
Organizowanie spotkań z absolwentami Ośrodka i ich rodzicami 
Współpraca z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie w celu integracji uczniów Ośrodka i pensjonariuszy DPS 

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Zadanie zostało realizowane poprzez projekty edukacyjne : 
1.Integracja wychowanków PMDK m.in.   z podopiecznymi Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie,  Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie w formie organizacji wspólnych występów  i koncertów. 
2.Organizacja warsztatów muzycznych i koncertów wraz ze studentami wyższych uczelni o kierunku pedagogika specjalna, artystyczna czy 
terapia zajęciowa. 
ZADANIA PLANOWANE 
Dalsza kontynuacja integracji wychowanków PMDK z podopiecznymi PDPS w Płazie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie  oraz 
Warsztatami Terapii Zajęciowej. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W każdej ze szkół Gminy Babice corocznie organizowane są imprezy integrujące społeczność szkoły ze społecznością lokalną oraz różnymi 
organizacjami pozarządowymi i fundacjami: 

- Szkoła Podstawowa w Babicach oraz w Jankowicach organizowanie Jasełek Bożonarodzeniowych; 
- Szkoła Podstawowa w Mętkowie organizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka, gdzie zaangażowana jest cała szkoła – uczniowie, 
nauczyciele, Strażacy, Koło Gospodyń Wiejskich, Policja. Organizowane są zabawy, konkursy w tematyce środowiska lokalnego; 
- Szkoła Podstawowa w Zagórzu Bieg po Zdrowie – impreza organizowana w ramach Dnia Patrona, w której uczestniczą zarówno 
uczniowie szkoły jak i ich rodziny.     

Organizowanie corocznie uroczystych akademii, jak również imprez towarzyszących z okazji Narodowego  Święta Niepodległości. 
W każdej ze szkół organizowana jest zbiórka żywności dla potrzebujących mieszkańców w ramach akcji Szlachetna Paczka, do której 
przyłączają się uczniowie wraz  z rodzicami z pomocą nauczycieli.   

Zadania są kontynuowane 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Punkt Aktywności Seniora został utworzony w lipcu 2014 r. jako jedno z działań w projekcie systemowym „Zielone światło dla aktywności w 
Gminie Trzebinia” współfinansowanym ze środków EFS. Punkt zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia korzystające z różnego rodzaju 
wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego ideą jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu stąd też działania organizowane  w 
Punkcie koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb takich jak: 
 potrzeba kontaktów z innymi ludźmi, 
 potrzeba wypoczynku i relaksu, 
 potrzeba uznania, dowartościowania, 
 potrzeba nowych doświadczeń, zdobywania wiedzy, umiejętności, 
 potrzeba aktywności społecznej, kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej itp. 
 Punkt jest prowadzony przez pracowników Klubu Integracji Społecznej, tam też odbywają się zajęcia raz w tygodniu. W 2018 r. 
odbyło się 50 spotkań, w których regularnie uczestniczyło 15 osób. 
2019 
Powiązane z II.2.2. 
TCK jest organizatorem wydarzeń wzmacniających tożsamość lokalną i wartości rodzinne: lokalnych imprez, festynów i spotkań o 
charakterze kulturalnym. Organizacja w 2019 r. imprez kultywujących tradycje - Bożonarodzeniowe Spotkanie z tradycją, Wielkanocne 
Spotkanie z tradycją, Dożynki Gminne. Przy organizacji ww. imprez z TCK współpracują m.in: Rady Osiedlowe, Rady Sołeckie, szkoły, 
przedszkola, parafie, organizacje pozarządowe.  
 MBP podejmuje wiele działań mających na celu wzmacnianie wartości rodzinnych m.in: kieruje bardzo bogatą ofertę skierowaną do różnych 
grup wiekowych. Inicjatywą dla rodzin jest gra miejska, spotkania Klubu Gier Planszowych, różnorodne konkursy czy np. wykłady 
matematyczne. 
Gminne jednostki np.: TCK, w którego strukturach działa 10 Wiejskich Domów Kultury,  Dwór Zieleniewskich w Trzebini, Willa NOT w 
Sierszy, Dom Gromadzki w Trzebini-Wodnej oraz  Dom Kultury „Sokół” oferują mieszkańcom ofertę wspólnego spędzania czasu wolnego 
organizując szereg imprez, w tym  spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka; pikników rodzinnych, występów dla seniorów itp.  
Zadanie realizowane na bieżąco 
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Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
UM-PKS) 
2015 . 
Jak w pieśni „Koło Chrzanowa Miasteczka” – zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne z siedzibą w 
Chrzanowie. 
Wyjazd na imprezę artystyczną członków Związku oraz sympatyków - mieszkańców Gminy Chrzanów – zadanie zrealizowane przez Oddział 
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
Relax” z kulturą – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Relax”. 
Udział w spektaklach teatralnych – zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
VI Wiosna Artystyczna „A w sercu ciągle maj…” – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
2016 r. 
„Folklor Ziemi Chrzanowskiej w pieśniach, obrzędach i zwyczajach” -  zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne z 
siedzibą w Chrzanowie. 
Wyjazd na imprezę artystyczną członków Związku oraz sympatyków - mieszkańców Gminy Chrzanów – zadanie zrealizowane przez Oddział 
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
Udział w spektaklach teatralnych - zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
VII Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…” -  zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Chrzanowie. 
2017 r. 
„Udział w spektaklach teatralnych” - zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
VIII Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…” - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
Wyjazd na imprezę artystyczną członków związku oraz sympatyków – mieszkańców Gminy Chrzanów” - zadanie zrealizowane przez Oddział 
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
„Spędzanie czasu wolnego w imprezach kulturalnych – emeryci, seniorzy, renciści, osoby samotne” – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie 
„Bądźmy Razem”. 
„Szanujmy i przekazujmy nasze tradycje i zwyczaje” - zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne z siedzibą w 
Chrzanowie. 
2018 r. 
„Udział w spektaklach teatralnych” - zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
„Kultura dawniej i dziś łączy pokolenia”  - zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne  z siedzibą w Chrzanowie. 
IX Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…” - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
„Organizacja wyjazdów o charakterze kulturalnym dla członków Związku oraz sympatyków – Gminy Chrzanów” - Oddziałem Rejonowym Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
„Organizacja wycieczki o charakterze kulturalnym” – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem”. 
2019 r. 
„Udział w spektaklach teatralnych” – zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie. 
„Już nam minęło 20 latek” - zadanie zrealizowane przez Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne z siedzibą w Chrzanowie. 
„Spędzanie wolnego czasu na imprezach kulturalnych: osoby samotne, seniorzy, emeryci, renciści” – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie 
„Bądźmy Razem”. 
Chcesz żyć długo człowieku… 
Śpiewaj  i tańcz w „trzecim wieku”! – X Jubileuszowa Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj…” - - zadanie 
zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
„Organizacja wyjazdów o charakterze kulturalnym dla członków Związku oraz sympatyków – Gminy Chrzanów” – zadanie zrealizowane przez 
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie. 
 (SP1) Współpraca z UTW, realizacja wspólnych projektów, coroczny Rajd Rodzinny, coroczny turniej siatkarski „Uczniowie-absolwenci-
rodzice”, głośne czytanie dzieciom , organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki 
(SP6) 2019 r. – udział  klas pierwszych w akcji ogólnopolskiej BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA  „We wspólnym czytaniu łączymy pokolenia”; 
Od 2016 r. – współpraca z UTW w Chrzanowie (m.in. przedstawienie interaktywne „Rzepka”); Pociąg do Tradycji; Piesze rajdy rodzinne; 
współpraca z Instytutem Dialogu Międzykulturowego (wycieczki uczniów do Centrum Jana Pawła II) 
(SP8) W oddziałach przedszkolnych czytanie bajek dzieciom przez dziadków i rodziców, rajd rodzinny, realizacja zadań grupy ,, Kaktusy’’, 
spotkania z kombatantami, współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizacja Dnia Babci, Dnia Dziadka, Piknik rodzinny 
(SP PŁAZA) Współpraca z Grupą Obrzędowo-Śpiewaczą Płazianki. Organizacja dni Seniora, dni rodziny. 
Impreza Środowiskowa – Rodzinny Plener Malarski. Środowiskowe imprezy z chórem Żaby - wspólne kolędowanie, Dzień Kobiet, Święto 
Niepodległości. Współpraca z DPS w Płazie – pomoc w organizacji imprez środowiskowych. Współpraca Z MBP w Chrzanowie filia w Płazie –
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święto miodu.  
Gminne dożynki. 
Organizacja WOŚP. 
(PS 10) Spotkania, pikniki, uroczystości z udziałem rodziców, dziadków i dzieci  ( obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Ojca, Dzień 
Rodzinki) 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (SP1) Coroczny turniej siatkarski „Uczniowie-absolwenci-rodzice”, głośne czytanie dzieciom , organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Matki 
(SP6) udział klas pierwszych w akcji ogólnopolskiej BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA , „We wspólnym czytaniu łączymy pokolenia”; 
współpraca z UTW  w Chrzanowie; Piesze rajdy rodzinne; współpraca z Instytutem Dialogu Międzykulturowego (wycieczki uczniów do 
Centrum Jana Pawła II) 
(SP8) W oddziałach przedszkolnych czytanie bajek dzieciom przez dziadków i rodziców, rajd rodzinny, realizacja zadań grupy ,, Kaktusy’’, 
spotkania z kombatantami, współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizacja Dnia Babci, Dnia Dziadka, Piknik rodzinny 
(SP PŁAZA) Współpraca z Grupą Obrzędowo-Śpiewaczą Płazianki Współpraca z MBP w Chrzanowie filia w Płazie. 
Współpraca z Klubem Sportowym Tempo Płaza. 
Współpraca z CUS – działalność wolontaryjna. 
(PS 10) kontynuacja w kolejnych latach 
ZADANIA PLANOWANE 
 (SP1) Coroczny turniej siatkarski „Uczniowie-absolwenci-rodzice”, głośne czytanie dzieciom , organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Matki 
(SP6) udział klas pierwszych w akcji ogólnopolskiej BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA  
„We wspólnym czytaniu łączymy pokolenia”; 
współpraca z UTW  w Chrzanowie; Piesze rajdy rodzinne; współpraca z Instytutem Dialogu Międzykulturowego (wycieczki uczniów do 
Centrum Jana Pawła II)  
(SP8) W oddziałach przedszkolnych czytanie bajek dzieciom przez dziadków i rodziców, rajd rodzinny, realizacja zadań grupy ,, Kaktusy’’, 
spotkania  z kombatantami, współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizacja Dnia Babci, Dnia Dziadka, Piknik rodzinny  
(SP PŁAZA) Współpraca z Grupą Obrzędowo-Śpiewaczą Płazianki Współpraca z MBP w Chrzanowie  filia w Płazie. 
Współpraca z Klubem Sportowym Tempo Płaza. 
Współpraca z CUS – działalność wolontaryjna. 

Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżąca działalność WTZ FBA w Libiążu oraz Stowarzyszenia „Nadzieja” w Libiążu 

Gmina Alwernia 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkoła Podstawowa w Alwerni 

 Wolontariat szkolny – wizyty uczniów w domach opieki, okolicznościowe występy, 
Akcja łącząca pokolenia „Przerwany marsz”, 

 Współpraca z klubem seniorów. 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 

 prowadzenie we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Edukacji MOST projektu „Gry i zabawy naszych dziadków- lubię być aktywny.” 
w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 
współpraca z instytucjami działającymi na terenie Kwaczały w celu podejmowania wspólnych działań, a co za tym idzie szeroko 
pojęta integracja międzypokoleniowa.  

Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty 
 Spotkania opłatkowe w szkole przygotowane przez dzieci, nauczycieli i rodziców z udziałem osób starszych i samotnych. 
 Wizyta dzieci, nauczycieli i rodziców w domu opieki w Alwerni – prezentacja jasełek w wykonaniu dzieci, przygotowanie prezentów 

dla pensjonariuszy. 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 

 Świateczna integracja międzypokoleniowa – 5 spotkań 
 Spotkania okolicznościowe: 
 dzien babci,dziadka-5 
 dzień mamy,taty-5 
 dzień rodziny - 5 

UM Alwernia 
2018 
Realizacja programu Ośrodka Wsparcia Osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Corocznie przy wsparciu finansowym Wojewody 
Małopolskiego. 
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Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni 
2018 
Udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty „ Nasza mała Niepodległa Ojczyzna” udział w 
warsztatach wspólnie z młodzieżą szkolną z terenu Poręby - Żegoty. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
- współpraca z instytucjami działającymi na terenie Kwaczały w celu podejmowania wspólnych działań, a co za tym idzie szeroko pojęta 
integracja międzypokoleniowa 
ZADANIA PLANOWANE 
Szkoła Podstawowa w Alwerni 
- Wolontariat szkolny – wizyty uczniów w domach opieki, okolicznościowe występy, 
- Współpraca z klubem seniorów. 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
- współpraca z instytucjami działającymi na terenie Kwaczały w celu podejmowania wspólnych działań, a co za tym idzie szeroko pojęta 
integracja międzypokoleniowa 

Uniwersytet III Wieku w 
Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
 Realizacja projektu „Radosna szkoła z Babcią i Dziadkiem” – pomoc dzieciom  z rodzin dysfunkcyjnych w spędzeniu wolnego czasu  

i wypracowania nawyków wspólnej pracy. 
 Realizacja projektu „Muzyczna podróż po Europie” – aktywizacja kulturowa, animacja artystyczna w połączeniu z integracją 

międzypokoleniową.  
 Realizacja projektu „Swoje poznajcie, cudze chwalcie” – inicjatywna „Trójka” organizowała dla młodzieży szkolnej wspólne wycieczki 

krajoznawcze po  terenie powiatu i okolicy.  
 Realizacja spektaklu „Dziady” wg A. Mickiewicza – jak w p. II.2.6 
 Udział w realizacji II Festiwalu naukowego “Noc w Liceum” – udział grupy słuchaczy z własnym integrującym programem, na zasadach 

wolontariatu. 
2016 
 Wyjazd rekreacyjno-zdrowotny do Wisły – w ramach wyjazdu – wieczorne spotkanie  z młodzieżą miejscowego liceum – jak w p. II.1.2.  
 Udział w realizacji III Festiwalu naukowego “Noc w Liceum” – udział grupy słuchaczy  z własnym integrującym programem, na zasadach 

wolontariatu. 
 Realizacja spektaklu „Chłopi” wg W. Reymonta – jak w p. II.2.6. 
2017 
 Udział w realizacji IV Festiwalu naukowego “Noc w Liceum” – udział grupy słuchaczy  z własnym integrującym programem, na zasadach 

wolontariatu. 
 Realizacja projektu „Trzeci wiek z jedynką na piątkę” w ramach projektu społecznego pt. „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”, 

program „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy  w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, organizatorem jest  Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą  w Warszawie. 

 Realizacja spektaklu „Kamienie na szaniec” wg A. Kamińskiego – jak w p. II.2.6.  
2018 

 Udział w realizacji V Festiwalu naukowego “Noc w Liceum” – udział grupy słuchaczy z własnym integrującym programem, na zasadach 
wolontariatu. 

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

  Organizacja koncertu  kolęd i pastorałek “Gdyby nie gwiazda z Betlejem …” – chór “Rapsodia”, grupa wokalna “Senior Singers” i grupa 
poetycko-muzyczna. 

  Realizacja „Wieczoru patriotycznego” w Starej Kotłowni (wolontariat) – koncert poezji i pieśni patriotycznych poświęcony 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. 

  Realizacja akcji „Szlachetna paczka” – wolontariat. 
 Realizacja akcji „Czary mary okulary” – zbiórka niepotrzebnych okularów dla Czarnej Afryki – wolontariat. 
2019 
 Udział w realizacji VI Festiwalu naukowego “Noc w Liceum” – udział grupy słuchaczy z własnym integrującym programem, na zasadach 

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

zasadach wolontariatu 
 Udział w realizacji programu „Odblaskowa Szkoła” -  warsztaty edukacyjne, na zasadach wolontariatu 
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 Udział w realizacji projektu „Lokomotywy Niepodległości”, części programu „Pionierzy Polskiej Niepodległości” – happening „Para-da-da” 
 Organizacja koncertu  kolęd i pastorałek “I  zobaczyli gwiazdę na wschodzie …” – chór “Rapsodia”, grupa wokalna “Senior Singers” i grupa 

poetycko-muzyczna 
 Udział w koncercie  kolęd i pastorałek w Trzebini – chór “Rapsodia” 
 Realizacja koncertu „Nic nie może wiecznie trwać” poświęconego pamięci Anny Jantar - udział grupy tanecznej Ali i Babki i grupy wokalnej 

Senior Singers 
 Udział grupy wokalnej Senior Singers w obchodach Dnia Seniora w Ujsołach – koncert na zaproszenie władz gminnych i tamtejszego UTW 
 Udział w spotkaniu integracyjnym w Wygiełzowie z programem artystycznym - formacja taneczna UTW „Ali i Babki” 
 Organizacja dorocznego spotkania z KP Policji w Chrzanowie „Senior bezpieczny – podsumowanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa” 
 Realizacja akcji „Szlachetna paczka” – wolontariat 
 Realizacja akcji „Pomoc dla dzieci Madagaskaru” – zbiórka pieniężna - wolontariat 

Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ 
SAM” w Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
26.05.18r. Występ Zespołu „Zorza” na uroczystości w Gromcu „Śladami Pileckiego” wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół w Gromcu i 
Szwadronem Ułanów na koniach. 
20.10.18r. Dzień Seniora w Stow. Dom Strażaka Żarki, z osobami spoza organizacji. 
28.10.18r. Dzień Papieski w Domu Kultury w Żarkach, występ Zespołu „Zorza”  z młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół w Żarkach i innymi 
zespołami. 
09.11.18r.Dzień 100-tnej Rocznicy Niepodległości w Zespole Szkół w Żarkach. Zespół Wokalny „ZORZA” wystąpił, oraz opowiedział  legendy, 
wystąpiły również inne zespoły. 

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w 
Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Zorganizowano występy w szkole w Żarkach z okazji 11 listopada. Członkowie stowarzyszenia razem z dziećmi wzięli udział w Rajdzie 
Rowerowym pn. „Rajd Trzech Pokoleń”. 

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. 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W ramach partnerstwa z OPS oraz z gminami powiatu chrzanowskiego realizowano prace społecznie użyteczne w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej i  integracji społecznej kierowano do osób bezrobotnych z profilem 
pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny. W ramach programu PAI w 
roku 2015 uczestniczyło – 85 osób. 
Zrealizowana w ramach porozumienia z gminami: Trzebinia, Alwernia, Chrzanów, Babice i Libiąż, aktywizując łącznie 47 osób. 
W ramach pozyskanych dodatkowo środków z rezerwy Funduszu Pracy, zorganizowano dwie kolejne edycje PAI w porozumieniu z gminami: 
Alwernia, Babice i Trzebinia oraz przy współudziale Fundacji Inicjatyw Społecznych  z Lublina, której powierzono realizację zadania 
publicznego w zakresie integracji społecznej uczestników PAI. Aktywizowano łącznie 38 osób. Zmiana postaw nastąpiła u 44,7% z nich. 
W 2016 r. kontynuowano realizację  prac społecznie użytecznych  w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Działania w zakresie 
aktywizacji zawodowej  i Integracji społecznej kierowano do osób bezrobotnych z profilem pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w szczególności realizujących kontrakt socjalny. Skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych  
w ramach programu PAI łącznie 20 osób. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwała 2 miesiące i przeprowadzono łącznie dwie 
edycje programu. Pierwszą edycję PAI realizowano w ramach porozumienia z gminą Libiąż aktywizując łącznie 5 osób.  
W ramach pozyskanych dodatkowo środków z rezerwy Funduszu Pracy, zorganizowano kolejną edycje PAI w porozumieniu z gminami: 
Trzebinia i Chrzanów oraz przy współudziale Fundacji Inicjatyw Społecznych  z Lublina, której powierzono realizację zadania publicznego w 
zakresie integracji społecznej uczestników PAI. Aktywizowano łącznie 15 osób.  
W 2017 r. przystąpienie również, jak w roku poprzednim do realizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i 
Integracja. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej i Integracji społecznej kierowano do tej same grupy jak w latach poprzednich. 
Skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych ramach PAI 15 osób.  
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwała 2 miesiące i przeprowadzono łącznie dwie edycje programu. Pierwszą edycję PAI 
realizowano w ramach porozumienia z gminą Libiąż aktywizując łącznie 5 osób i z gminą Trzebinia łącznie 10 osób.  
W 2018 r. kontynuacja realizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Działania w zakresie aktywizacji 
zawodowej i integracji społecznej kierowano do osób bezrobotnych z profilem pomocy III. Skierowano do wykonywania prac społecznie 
użytecznych łącznie106 osób bezrobotnych, z czego w ramach PAI uczestniczyło–13 osób. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja 
trwała 2 miesiące. Program PAI realizowano w ramach porozumienia z gminą Libiąż (aktywizując łącznie 3 osoby) i z gminą Trzebinia 
(łącznie 10 osób). 
W 2019 r. zostały zawarte porozumienia dot. organizacji prac społecznie użytecznych z wszystkimi gminami powiatu chrzanowskiego tj. 
Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowane zostały osoby bezrobotne bez 
prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Średni czas trwania programu to 6 miesięcy. Podobnie jak w roku 
poprzednim planowano realizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, gdzie podejmowano działania 
w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych z profilem pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w szczególności realizujących kontrakt socjalny. W związku z wejściem w życie w dniu 14 czerwca 2019 r. zmian w ustawie o 
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promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynikających z nich zniesienie obowiązku profilowania osób bezrobotnych gminy Libiąż i 
Trzebinia zrezygnowały z realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, zwracając się jednocześnie z wnioskiem  o aktywizację planowanej 
ilości osób w ramach prac społecznie użytecznych (Libiąż –3 osoby i Trzebinia –10 osób). 
Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano łącznie1 04 osoby bezrobotne. 
Od 2018 roku PUP współpracuje z Centrum Integracji Społecznej w Babicach, realizując porozumienie, w ramach którego wypłacane jest 
refundacja świadczenia integracyjnego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego otrzymało 14 osób przystępując do 
uczestnictwa w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Babicach. Natomiast w 2019 r. 
wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego otrzymało 30 osób przystępując do uczestnictwa w Indywidualnym Programie 
Zatrudnienia Socjalnego w CIS w Babicach.  
W ramach podpisanego porozumienia refundowane są świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne osób 
objętych uczestnictwem w projekcie.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W 2020 r. zostały zawarte porozumienia dot. organizacji prac społecznie użytecznych z czterema gminami powiatu chrzanowskiego tj. 
Alwernia, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowane zostały osoby bezrobotne bez prawa do 
zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W związku z wejściem w życie w dniu 14 czerwca 2019 r. zmian w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynikających z nich zniesienie obowiązku profilowania osób bezrobotnych gminy zrezygnowały z 
realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, zwracając się jednocześnie z prośbą o aktywizację planowanej ilości osób w ramach prac 
społecznie użytecznych. 
Również kontynuowana jest współpraca PUP w Chrzanowie   z Centrum Integracji Społecznej w Babicach, realizując działania w ramach 
zawartego porozumienia.  
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja działań w ww. obszarze 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (OPS) Realizacja projektu „Stop dla ubóstwa- stop dla wykluczenia społecznego” -2016-2018 RPO WM 2014-2020 
(UM -EPS)Gmina Chrzanów na podstawie porozumienia  z Powiatem Chrzanowskim od lat organizuje prace społecznie użyteczne dla osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na rzecz wspierania zatrudnienia oraz reintegracji osób bezrobotnych. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (OPS) Realizacja projektu „Nowy Rozdział” 2019 rok -2021 r. RPO WM 2014-2020 
(UM -EPS) Realizacja Porozumienia nr 3/2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego  w dniu 16.03.2020 r. w 
Chrzanowie. 
ZADANIA PLANOWANE 
 (OPS)Kontynuacja realizacji projektu „Nowy Rozdział” 2020-2021 RPO WM 2014-2020 
(UM -EPS) Bieżąca realizacja zadań – jak dotychczas 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Od stycznia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywni na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1. na podstawie umowy zawartej pomiędzy  Gminą Trzebinia  a Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości. Realizacja projektu trwała do 30.06.2018 r. W 2017r. i 2018r. były po 2 grupy uczestników projektu – każda po 15 osób. 
Klub Integracji Społecznej w Trzebini, działający w strukturze Zespołu Profilaktyki i  Terapii  Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej, rozpoczął 
swoją działalność w maju 2007 r. Zajęcia organizowane w KIS mają charakter terapeutyczny, zatrudnieniowy  i samopomocowy. Są skierowane 
przede wszystkim do osób określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym: Pracownicy udzielili 183 porady indywidualne,  
z których skorzystało 108 osób. Kontynuowano spotkania w ramach Punktu Aktywności Seniora. W tym okresie odbyło się 50 spotkań, w 
których średnio uczestniczyło regularnie 15 osób. Dla seniorów zorganizowano wycieczkę do Szczyrku oraz wyjście do kina. Kontynuowano 
zbiórkę odzieży pod hasłem „Akcja szafa” dla osób korzystających z różnych form wsparcia OPS. W akcji wzięło udział 79 osób. Nawiązano 
współpracę z firmą ProBiznes z Olkusza i zorganizowano w KIS spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu „Bo jak nie my to kto 
II”, w którym wzięło udział 35 mieszkańców Gminy Trzebinia. Zorganizowano dla mieszkańców warsztaty we współpracy z PKPS dotyczące 
żywienia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”. 
W 2018 r. na mocy Porozumienia nr 4/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Chrzanowskiego a Gminą 
Trzebinia oraz Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2018 r. na realizację  Programu Aktywizacja i Integracja były organizowane prace społecznie 
użyteczne dla osób bezrobotnych korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.  Porozumienia obejmowały dwa profile 
osób bezrobotnych: 
II profil dla 38 osób przewidziany został na okres 6 miesięcy tj. od 01.04. do 30.09.2018 r., 
III profil dla 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja na okres 2 miesięcy od  01 września do 31 października 2018 r.      

Gmina Libiąż 

ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja projektów: „Aktywność społeczno – zawodowa w gminie Libiąż II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 
9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
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Stowarzyszenie COR z 
Trzebini  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
W Muzeum Regionalnym w Trzebini corocznie dwie osoby wykonywały prace społecznie użyteczne.  

Fundacja im. Brata Alberta – 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Trzebini  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Zadanie kontynuowane 

Agencja Rozwoju Małopolski 
Zachodniej 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
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 Przedsiębiorstw 
Społecznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS: 

 Projekt: „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w latach 2016-2018 udzielono 22 dota-
cje, o wartości 506.000 zł oraz przyznano 4 granty, o wartości 40.000 zł, na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES. 

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: „Praca i Sukces” - organizacja staży dla 6 osób z powiatu chrzanowskiego oraz pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia dla 2 osób.  
 Projekt: „Aktywni Zawodowo 30+” - organizacja staży dla 15 osób z powiatu chrzanowskiego oraz pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia 

dla 7 osób.  
 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rok 2020   
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 Przedsiębiorstw 
Społecznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS: 

 Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – w roku 2020 dzielono 3 dotacje, o war-
tości 63.060 zł oraz przyznano 1 grant, o wartości 9.925 zł, na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES. 

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: 

 od 09.2020 r. - Projekt pt. „AS - Aktywni i Samodzielni” – 8.2 RPO WM, Uczestnicy Projektu - 150 osób (w tym 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i 
więcej pozostających bez pracy, zam. na terenie pow. olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego. UP należą do co naj-
mniej jednej z poniższych grup: - os. w wieku 50+ - os. niepełnosprawne (ON) - os. dł. bezrobotne - os. o niskich kwalifikacjach - kobiety 
powyżej 30 r.ż. pozostające bez pracy nie należące do w/w grup - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których 
sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza). W ramach projektu oferowane będzie m.in.: wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
mentoring, szkolenia, staże. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Wartość projektu: 2 190 599,40 zł. Projekt 
realizowany na terenie subregionu Małopolska Zachodnia. 

ZADANIA PLANOWANE: 
 Do 10.2022r.   
1. kontynuacja realizacji 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:  

 Projekt: „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” – dotacje dla PS oraz granty dla PES 
2. Kontynuacja realizacji 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: 

 do 08.2022r. – Projekt pt. „AS - Aktywni i Samodzielni”  – 8.2 RPO WM, Uczestnicy Projektu - 150 osób (w tym 30 mężczyzn) w wieku 30 lat 
i więcej pozostających bez pracy, zam. na terenie pow. olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego. UP należą do co 
najmniej jednej z poniższych grup: - os. w wieku 50+ - os. niepełnosprawne (ON) - os. dł. bezrobotne - os. o niskich kwalifikacjach - kobiety 
powyżej 30 r.ż. pozostające bez pracy nie należące do w/w grup - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których 
sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza). W ramach projektu oferowane będzie m.in.: wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
mentoring, szkolenia, staże. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Wartość projektu: 2 190 599,40 zł. Projekt 
realizowany na terenie subregionu Małopolska Zachodnia. 

3. Realizacja nowych projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia  
i reintegracja osób bezrobotnych  – w zależności od wyników konkursów w ramach których został złożone wnioski: 
- Projekt pt. „MPOWER - Dotacje dla młodych w MZ” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
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działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS. 
Projekt skierowany do 140 (77K/63M) osób młodych chcących założyć DG w wieku 18-29 r.ż, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. 
w wyniku COVID-19. Osoby te są osobami fizycznymi, biernymi zawod. lub bezr. niezarejestr. w UP w tym osoby z niepełnosprawnościami 
zamieszkujące/uczące się na obszarze subregionu MZ. Projekt zakłada: realizację szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie 
prowadzenia działalności dla 140 UP, udzielenie 120 dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej (stawka jednostkowa), udzielenie 
120 os. 6-msc wsparcia pomostowego finansowego. Projekt wspiera aktywność, samodzielność i odpowiedzialność osób młodych na rynku 
pracy oraz promuje zaangażowanie społeczne osób młodych. Planowany okres realizacji od: 2021-01-01 do: 2023-06-30. Wartość projektu: 
5 172 838,97 zł. Projekt realizowany na terenie subregionu Małopolski Zachodniej. 

 Projekt pt. „Powrót +” realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do 
zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian. Celem projektu jest zwiększenie adaptacyjności 204 os. (102K,102M) osób 
zamieszkujących lub pracujących na ter. woj. małopolskiego które są pracownikami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do 
zwolnienia lub zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika lub osobami odchodzącymi z rolnictwa. Główne formy wsparcia 
w ramach projektu: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy, podjęcie zatrudnienia lub działalności 
gospodarczej przez min. 102 uczestników projektu, organizacja staży dla uczestników projektu, organizacja szkoleń podnoszących 
kwalifikacje lub kompetencje, spotkania indywidualne z doradcą zaw. i psychologiem,  dotacje na utworzenie miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Planowany termin realizacji 12.2020 do 01.2023. 
Wartość projektu: 3 907 398,70 zł. Projekt realizowany na terenie województwa Małopolskiego. 

 Projekt pt. „Status: Aktywny 30+” Realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Typ 
projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt ma na celu podniesienie 
poziomu zatrudnienia osób powyżej 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych  na 
terenie woj. Małopolskiego, w powiecie olkuskim, oświęcimskim, wadowickim i chrzanowskim, w okresie 01.10.2020- 30.09.2022 r., 
poprzez realizację dla 144 osób w tym 85 K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego. 
Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo) zamieszkujące woj. 
małopolskie na terenie powiatów olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i chrzanowskiego, należące do conajmniej 1 z 
poniższych grup: - os. niepełnosprawne; os. powyżej 50 r. - kobiety ; os. o niskich kwalifik. długotrwale bezrobotni bezrob. mężczyźni 
w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrob.objętych wsparciem). Działania: -IPD, -pośrednictwo pracy - wsparcie Trenera 
pracy / Zatrud. Wspier - warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne - wsparcie psychologiczne - szkolenia zawodowe - staże 
zawodowe - doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy. Wartość projektu:  2 074 530,96 zł 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 

Chrzanowie 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2016 – PCKU w Chrzanowie przy współpracy z PUP oraz WUP zorganizowało konferencję „Kształcenie ustawiczne jako forma 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy” 

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. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkolenie zorganizowane przez PCPR „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci” w dniu 2.12.2019 r., skierowane do rodzin 
zastępczych oraz pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu Powiatu Chrzanowskiego.  
Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji 
zawodowej rodziny zastępczej (organizowane cyklicznie, średnio raz w roku) 
Cykl szkoleń dla rodzin zastępczych w ramach Projektu „Z Pomocą Rodzinie” (szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze, szkolenia z 
zakresu pierwszej pomocy) 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 
ZADANIA PLANOWANE: 
Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji 
zawodowej rodziny zastępczej (organizowane cyklicznie, średnio raz w roku) 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
- współpraca z Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkoły, 
-zapewnienie nauczycielom i pracownikom szkoły odpowiednich warunków pracy i dostosowanie ich do specyfiki wykonywanych 
obowiązków. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
-wszystkie zadania będą nadal realizowane 
ZADANIA PLANOWANE: 
-kontynuacja wszystkich zadań 



91 
 

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
klasy mundurowe,  medyczne,  
ZADANIA PLANOWANE: 
Klasy mundurowe, medyczne 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Motywowanie i dowartościowywanie nauczycieli poprzez przyznawanie nagród dyrektora szkoły , dodatków motywacyjnych. 
Organizowanie konferencji zapewniających bezpieczne warunki pracy poprzez dbałość o przestrzeganie zasad BHP . 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Motywowanie i dowartościowywanie nauczycieli poprzez przyznawanie nagród dyrektora szkoły , dodatków motywacyjnych. Dbałość o 
przestrzeganie zasad BHP  w okresie pandemii.  Zapewnienie bezpieczeństwa przez wprowadzenie procedur w zakresie COVID  
 
ZADANIA PLANOWANE: 
Motywowanie i dowartościowywanie nauczycieli poprzez przyznawanie nagród dyrektora szkoły , dodatków motywacyjnych. 
Organizowanie konferencji zapewniających bezpieczne warunki pracy poprzez dbałość o przestrzeganie zasad BHP  w okresie pandemii.  
Zapewnienie bezpieczeństwa przez wprowadzenie procedur w zakresie COVID 

Zespół Szkół w Libiążu 
ZADANIA ZREALIZOWANE  
Pokazy dla uczniów i rodziców w ramach dni otwartych w szkole 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 

Chrzanowie 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2016-2018 
PCKU PCKU w Chrzanowie we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie organizowało konferencje i warsztaty promujące 
zachowania prozdrowotne w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 
„Dbam o swoje stopy” (2016) 
„Wyprzedzić smutek – profilaktyka zaburzeń depresyjnych” (2017) 
„Dbaj o siebie – zachowaj zdrowie” (2018) 
2019 
PCKU w Chrzanowie w ramach działania „Szkoła zawodowa dla środowiska lokalnego” zorganizowało:  
- warsztaty na temat opieki nad osobą chorą i niesamodzielną dla uczniów klasy medycznej II LO w Chrzanowie przygotowujące ich do 
podjęcia wolontariatu. Uczniowie zapoznali się z zasadami aseptyki i antyseptyki, uczyli się mycia i dezynfekcji rąk, ścielania łóżka z 
pacjentem, pomiaru ciśnienia, przenoszenia pacjenta z łóżka na wózek oraz zamiany pampersa 
- szkolenie dla opiekunów medycznych Domu Pomocy Społecznej w Płazie, którego celem było uzupełnienie treści kształcenia w zawodzie 
opiekun medyczny. Uprawnienia zawodowe opiekunów medycznych zostały rozszerzone o prawo do podawania leków osobie 
niepełnosprawnej oraz dokonywanie oznaczenia stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometra. 
W czasie Nocy Naukowców w Miejskiej Bibliotece w Chrzanowie  
nauczyciele PCKU prowadzili warsztaty „Udzielanie Pierwszej pomocy przedmedycznej”. 

Gmina Babice 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Superwizja dla pracowników socjalnych  
ZADANIA PLANOWANE: 
Szkolenia dla pracowników wpływające na zwiększenie komfortu psychicznego w wykonywanej pracy 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej  w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z 
przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ośrodek kierował osoby 
wymagające tej formy pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi i na bieżąco sprawował nadzór nad jakością usług świadczonych 
przez PCK. 
Powiązanie z realizacją zadania II.2.6 
2019 r. 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z 
przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone PCK zgodnie z prawem zamówień publicznych. OPS kierował osoby wymagające tej formy 
pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi na bieżąco sprawował nadzór nad jakością wykonywanych przez PCK usług. 
W Gminie Trzebinia w 2019 roku działało 14 kół seniora, w których zainteresowani podejmowali różnorodną aktywność: wspólne spotkania 
plenerowe, wyjścia i wyjazdy do kina teatru, wyjazdy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, aktywny udział w życiu lokalnej społeczności. 
Gmina dotowała działalność 7 Klubów Seniora w różnych punktach gminy. Wszystkie 14 kół korzysta z lokali gminnych na preferencyjnych 
zasadach. Na Krytej Pływalni „Aqua Planet” realizowane jest działanie pn. „Aktywny senior”. 
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Zadanie realizowane na bieżąco 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (SP3)Działania w ramach doradztwa zawodowego – analiza rynku pracy, promowanie zawodów związanych odpowiadających 
współczesnym wyzwaniom i zmianom struktury społecznej  
(SP10) Kształcenie nauczycieli na kierunkach zgodnych z potrzebami przedszkola i potrzebami dzieci niepełnosprawnych ( opieka, realizacja 
zajęć rewalidacyjnych, zajęć WWR z dziećmi w przedszkolu)  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (SP3)Działania w ramach doradztwa zawodowego – analiza rynku pracy, promowanie zawodów związanych odpowiadających 
współczesnym wyzwaniom i zmianom struktury społecznej  
(SP 10) Obecnie nadal studiuje 3 nauczycieli na kierunku „ Pedagogika specjalna, praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera” 
ZADANIA PLANOWANE: 
 (SP3)Działania w ramach doradztwa zawodowego – analiza rynku pracy, promowanie zawodów związanych odpowiadających 
współczesnym wyzwaniom i zmianom struktury społecznej 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
UM Alwernia 
2018 
Doskonalenie w formie szkoleń pracowników socjalnych 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
Szkoła nie prowadzi kształcenia zawodowego. Motywowanie pracowników nagrodami, dodatkami motywacyjnymi, dodatkami specjalnymi.  
Zapewnienie opieki socjalnej.  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty 
Realizacja projektu „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Szkolenie mieszkańców Gminy Alwernia – działanie 3.1 szkolenie na rzecz 
kompetencji cyfrowych (Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa     nr 3).  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
Motywowanie pracowników nagrodami, dodatkami motywacyjnymi, dodatkami specjalnymi.  Zapewnienie opieki socjalnej.  Zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
ZADANIA PLANOWANE: 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
Motywowanie pracowników nagrodami, dodatkami motywacyjnymi, dodatkami specjalnymi.  Zapewnienie opieki socjalnej.  Zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Płazie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2016 
„Sala doświadczeń świata”. Szkolenie z zakresu wykorzystania nowoczesnej metody terapeutycznej Snoezelen do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie 
2018 
 „Non scholae sed vitae discimus- Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się.” Projekt w zakresie badania wpływu pracy wolontariuszy na 
jakość życia mieszkańców PDPS w Płazie 
2015-2019 
Konferencje naukowe dla kadr polityki społecznej w ramach Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Konferencja naukowe dla kadr polityki społecznej w ramach Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” 
- on- line  
ZADANIA PLANOWANE: 
Konferencje naukowe dla kadr polityki społecznej w ramach Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” 

II.2.10 
 

Dostosowanie oferty i godzin pracy 
(popołudniowe, weekendowe) 

instytucji publicznych w kontekście 
aktywności edukacyjnej i 

ekonomicznej mieszkańców/rodziców. 

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

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2018 
Urzędy administracji publicznej oprócz tradycyjnych form przyjmowania i rozpatrywania spraw oferują możliwość składania wniosków 
przez e-PUAP oraz platformę https://eurzad.gminatrzebinia.pl/ 
Godziny pracy jednostek gminnych są dostosowane do oczekiwań Użytkowników np.:  
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini wydłużyła godziny otwarcia tak, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z jej 
oferty. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 19:00, a w soboty od 8:00 do 13:00. 
2019 r.-Dostępność do instytucji zwiększa się poza godzinami pracy poprzez możliwość korzystania z e-usług. 
 Urząd Miasta udostępnia ogólnie 37 formularzy  z tego 28 realizowanych przez Urząd, 2 formularze ministerialne (dowód/meldunek), oraz 
7 formularzy dot. Podatków 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W 2020r. występują czasowo ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z instytucjami publicznymi, natomiast zwiększona ilość  
e-usług i obsługi zdalnej spraw ze względu na ogłoszony w 2020r. stan pandemii  koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o 
nazwie COVID-19.   
ZADANIA PLANOWANE: 
Kontynuacja realizacji zadań 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkoła podstawowa w Kwaczale - dostosowanie godzin pracy świetlicy szkolnej do potrzeb rodziców 
UM Alwernia - Bezpłatne porady prawne w godzinach popołudniowych. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkoła podstawowa w Kwaczale - dostosowanie godzin pracy świetlicy szkolnej do potrzeb rodziców 
ZADANIA PLANOWANE: 
Szkoła podstawowa w Kwaczale - dostosowanie godzin pracy świetlicy szkolnej do potrzeb rodziców 

II.2.11 
 

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

osób niepełnosprawnych. 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Strony internetowe: 
 www.powiat-chrzanowski.pl oraz www.visit.powiat-chrzanowski.pl – dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
Realizacja projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami PFRON (projekty własne oraz pełnienie funkcji instytucji 
pośredniczącej) zrealizowane zadania: 
 „Zakup samochodu „mikrobus” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Viribus Unitis w Babicach, przystosowanego 

do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” – wniosek Fundacji Viribus Unitis(rok 2015/2016) 
 „ Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale” – wniosek gminy Alwernia (2016/ 2017 

rok) 
 "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Grzybowskiego 7a - poprzez przebudowę 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
https://eurzad.gminatrzebinia.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.visit.powiat-chrzanowski.pl/
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istniejących schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" – zadanie własne powiatu (2017 rok) 
 Zakup autobusu 17-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie”, realizator WTZ w Chrzanowie (2019/2020 rok) 
 „Zakup mikrobusa 9 – osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu” – realizator WTZ w Libiążu (2019 rok) 
 „Zakup mikrobusa 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebini” – realizator WTZ w Trzebini (2019 rok) 
Współorganizacja z PDPS w Płazie imprezy cyklicznej „Domek Artystów Wszelakich” 
Wsparcie finansowe imprezy „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” – wydarzenie cykliczne organizowane przezMOKSiR Chrzanów 
Wsparcie rzeczowe (nagrody/materiały promocyjne) imprez organizowanych dla osó niepełnosprawnych jak: Mityng Pływacki, Albertiana, 
Majówka w PDPS w Płazie, Pożegnanie Lata w PDPS w Płazie itp. 
Udzielenie małych grantów dla organizacji pozarządowych  działających na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Stowarzyszenie NADZIEJA w 
Libiążu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Gminny w Trzebini, Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach  
Od 2020 roku deklaracje dostępności na stronach www.powiat-chrzanowksi.pl oraz www.visit,powiat-chrzanowski.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych „2015, 2016” 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Od roku 2017 organizacja festiwalu „Pięknie żyć” z udziałem przedszkoli i szkół integracyjnych, warsztatów terapii zajęciowych oraz DPS. 
Spotkanie  dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji pod hasłem „Mowa otwartości i szacunku dla inności” w roku 
2018 - Udział w projekcie „Kolorowe skarpetki” organizowanym przez stowarzyszenie Gracja w celu upowszechniania wiedzy o dzieciach i 
osobach z zespołem Downa. 
Współpraca z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie i organizowanie wspólnych imprez: 
warsztatów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz projektu „Czytam sobie i innym”. 
Zamieszczanie aktualnych informacji o szkołach Ośrodka na stronie internetowej Ośrodka i na stronie fb Ośrodka z przedstawieniem możli-
wości kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w Ośrodku 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Organizacja festiwalu „Pięknie żyć” z udziałem przedszkoli i szkół integracyjnych;  
Współpraca z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie i organizowanie wspólnych imprez: 
warsztatów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz projektu „Czytam sobie i innym”. 
Zamieszczanie aktualnych informacji o szkołach Ośrodka na stronie internetowej Ośrodka i na stronie fb Ośrodka z przedstawieniem możli-
wości kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w Ośrodku 
ZADANIA PLANOWANE: 
Organizacja festiwalu „Pięknie żyć” z udziałem przedszkoli i szkół integracyjnych;  
Współpraca z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie i organizowanie wspólnych imprez: 
warsztatów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz projektu „Czytam sobie i innym”. 
Zamieszczanie aktualnych informacji o szkołach Ośrodka na stronie internetowej Ośrodka i na stronie fb Ośrodka z przedstawieniem 
możliwości kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w Ośrodku 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Szkoła podstawowa w Porębie Żegoty 
Projekt Równość w Szkole Moich Marzeń – Certyfikat „Szkoły Równego Traktowania” Fundacji Geremka 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Cykliczne spotkania z osobami niepełnosprawnymi - 5 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
1. Projekt „ Centrum Integracji Społecznej Gminy Babice”. Gmina Babice realizuje projekt na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia. 
- stwarzanie szans w postaci warsztatów i praktyk zawodowych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
-wychodzenie naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych osób  – dzielenie się wiedzą, ukierunkowanie, stwarzanie szans.  
2. Przekazywanie informacji oraz doradztwo dla osób korzystających z pomocy Ośrodka 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przekazywanie informacji oraz doradztwo dla osób korzystających z pomocy Ośrodka  
ZADANIA PLANOWANE: 
Przekazywanie informacji oraz doradztwo dla osób korzystających z pomocy Ośrodka 

http://www.powiat-chrzanowksi.pl/
http://www.visit,powiat-chrzanowski.pl/
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Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE  
2015 
1.“Akademia życia  - 2015” - Zajęcia ograniczające wykluczenie społeczne I marginalizację osób niepełnosprawnych. Realizator Fundacja Bra-
ta Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini. 
2. “Rozwijamy horyzonty – prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej – Muminki – 2015”. Realizator Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym “Muminki”. 
OPS prowadzi grupę wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017r. od 8-12 osób, w 2018r. od 8-12 osób. 
Pracownik socjalny współpracuje z Powiatową Grupą Wsparcia osób dotkniętych chorobą Parkinsona. W latach 2017-2018 oddelegowany 
został 1 pracownik socjalny. 
Inne powiązane działania: 
Strona internetowa została dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych obywateli: 
- osoby niedowidzące o różnym stopniu dysfunkcji wzroku mogą korzystać z możliwości powiększenia tekstu na stronie głównej i każdej z 
podstron, a także ze specjalnej wersji kontrastowej - czarnej z białym i żółtym tekstem 
Realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia - Internet szansą aktywnego rozwoju" - projekt w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 (2013 - 2020). Przedsięwzięcie Gminy Trzebinia na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego w oparciu o szerokopasmowy dostęp do Internetu. 
W ramach projektu 110 gospodarstw domowych z terenu Trzebini oraz 6 jednostek z sektora publicznego wyposażono w sprzęt 
komputerowy z dostępem do Internetu. Przeprowadzono też obowiązkowe szkolenia informatyczne dla 110 uczestników projektu (100 w 
wybranych szkołach, a dla 10 w gospodarstwach domowych dla wybranych osób niepełnosprawnych) oraz spotkania informacyjne i 
ewaluacyjne. W 2015 r. rozszerzono projekt o dodatkowych 14 beneficjentów. Projekt trwa do 31.05.2020 r. 
2014-2018 
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców gmina umożliwia dzieciom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i 
umiejętności wspólnie z rówieśnikami, jak najbliżej miejsca zamieszkania poprzez kształcenie w klasach integracyjnych: 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini; 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini; 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini; 
Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów w Trzebini (do 31.08.2017 r.; od 01.09.2017 r. oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 8 im. 
Jana Pawła II w Trzebini). 
Gmina Trzebinia realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia dowóz lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem 
dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy, a uczących się w szkołach lub ośrodkach poza gminą. 
Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego 
Od 12 lat na terenie gminy Trzebinia funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu medyczno –  rehabilitacyjnego. Dzięki współpracy z Maltą Służbą 
Medyczną w latach 2014-2018 funkcjonowania wypożyczalni ze sprzętu medycznego skorzystało ok. 360 mieszkańców z terenu Gminy 
Trzebinia. 
Gmina Trzebina zleca do realizacji zadania publiczne Fundacji im. Brata Albertaw Trzebini i Stowarzyszeniu  Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym MUMINKI  z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych w oparciu o “małe dotacje”. 
Trzebińska biblioteka aktywnie wspiera działania stowarzyszeń i organizacji pracujących na rzecz niepełnosprawnych. Dla działającej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, grupy osób stowarzyszonych w „Klubie Integracji Społecznej” organizowane są spotkania w 
bibliotece, mające na celu zapoznanie uczestników z ofertą placówki.Z myślą o czytelnikach z dysfunkcjami wzroku gromadzona jest 
kolekcja książek drukowanych dużymi literami. Osoby niedowidzące lub mające problemy ze wzrokiem, związane z wiekiem i 
chorobą, korzystają także z oferty książek mówionych na płytach CD. Medi@teka wyposażona jest m.in. w program Lunar Plus, 
czytaki, nakładki brajlowskie czy syntezator mowy Ivona, które ułatwiają funkcjonowanie osobom słabowidzącym i 
niewidzącym. 
2019 r.: 
 1. Fundacja Brata Alberta prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym realizuje rehabilitację społeczną i zawodową osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku 
powyżej  18 roku życia oraz Świetlicę Terapeutyczną gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z różną 
niepełnosprawnością, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w wieku od 6 r.ż. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Muminki" prowadzi Świetlicę Środowiskową dla osób niepełnosprawnych.  2. 
Realizacja  projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia-Internet szansą aktywnego rozwoju" - projekt w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka 2007 -2013 (2013 -2020). Projekt miał na celu  przeciwdziałanie  wykluczeniu  
cyfrowemu  oraz  rozwijaniu  społeczeństwa informacyjnego  w  oparciu  o  szerokopasmowy dostęp do Internetu. W ramach projektu 
wyposażono 124  gospodarstwa  domowe w zestawy komputerowe   oraz  6 jednostek (w 9 placówkach) w 40 zestawów komputerowych. 
Projekt trwa do 31.05.2020 r. 3. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego, z której w 2019 r. skorzystało  35 mieszkańców 
gminy. 4. OPS prowadzi grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 8-12 osób. Pracownik socjalny współpracuje z Powiatową 
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Grupą Wsparcia  osób dotkniętych chorobą Parkinsona. 
Świetlica PLUS - jednostka organizacyjna gminy. 
 Placówka wsparcia dziennego „Dom w Gaju”  funkcjonuje przy wsparciu finansowym Gminy Trzebinia w wysokości 99 % całości kosztów 
finansowych.   Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini otrzymuje co roku dotację na zadania „Akademia 
życia”. Świetlica Środowiskowa "Muminki" otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji. Wszystkie te instytucje realizują działania w 
zakresie Integracyjnej polityki społecznej. 
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego. W 2019 r. skorzystało 51 mieszkańców 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja zadania - wypożyczanie sprzętu medycznego mieszkańcom Gminy Trzebinia. 
ZADANIA PLANOWANE: 
Kontynuacja zadania - wypożyczanie sprzętu medycznego mieszkańcom Gminy Trzebinia. 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
 (UM-PKS) 
2015 r. 
Cykl zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci  i młodzieży - podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej  w Chrzanowie pod 
hasłem „Klub Spacerowicza” – zadanie zrealizowane przez Fundację im. Brata Alberta - Świetlica Terapeutyczna  w Chrzanowie.  
2016 r. 
Cykl zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży - podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej  w Chrzanowie pod 
hasłem „Klub Spacerowicza” – zadanie zrealizowane przez Fundację im. Brata Alberta - Świetlica Terapeutyczna  w Chrzanowie.  
2017 r. 
Cykl zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci  i młodzieży - podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej  
w Chrzanowie pod hasłem „Klub Spacerowicza” – zadanie zrealizowane przez Fundację im. Brata Alberta - Świetlica Terapeutyczna  w 
Chrzanowie.  
2018 r. Cykl zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci  i młodzieży - podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej  w 
Chrzanowie pod hasłem „Klub Spacerowicza” – zadanie zrealizowane przez Fundację im. Brata Alberta - Świetlica Terapeutyczna  w 
Chrzanowie.  
2019r.  Cykl zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży - podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej  w 
Chrzanowie pod hasłem „Klub Spacerowicza” – zadanie zrealizowane przez Fundację im. Brata Alberta - Świetlica Terapeutyczna  w 
Chrzanowie.  
(SP 10) Propagowanie świadomości rodziców w zakresie pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami na stronie internetowej 
przedszkola. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (SP 10) Kontynuowanie działań w kolejnych latach 

Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu – WTZ FBA w Libiążu m.in. na cele wyrównywania szans 
rozwojowych osób niepełnosprawnych i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych   

Fundacja im. Brata Alberta – 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Trzebini  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
ZADANIA PLANOWANE 
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ 
SAM” w Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Wsparcie dla samotnej osoby 92 - letniej z Żarek (członkini stowarzyszenia), pomoc  
w zorganizowaniu opieki z OPS-u w Libiążu. Pozytywnie załatwiono z OPS Libiąż. 

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w 
Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Udział członków Stowarzyszenia razem z zespołem ”Wrzos” w spotkaniu świąteczno-wigilijnym w DPS w Płazie. 

Stowarzyszenie NADZIEJA w 
Libiążu  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Wspieranie potencjalnych możliwości rozwoju i usprawnienie osób z niepełnosprawnościami - zadanie publiczne pn. „Malutkim kroczkiem 
do zdrowia - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”.  
2017: prowadzone zajęcia tj. rehabilitacja ruchowo sensoryczna, komunikacja alternatywna- logopedia. 
2019: prowadzone zajęcia tj. rehabilitacja ruchowo sensoryczna, komunikacja alternatywna- logopedia. 
2019: prowadzone zajęcia tj. rehabilitacja ruchowo sensoryczna, komunikacja alternatywna- logopedia. 
ZADANIA PLANOWANE 
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Wspieranie potencjalnych możliwości rozwoju i usprawnienie osób z niepełnosprawnościami - zadanie publiczne pn. „Malutkim kroczkiem 
do zdrowia - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”.  
2020 - 2023:  prowadzenie zajęć - rehabilitacja ruchowo sensoryczna, komunikacja alternatywna- logopedia. 

 
Powiatowy Dom Pomocy 

Społecznej w Płazie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015: 
 VIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, 
 Piknik Fotograficzny Osób Niepełnosprawnych,       
 Dwu-dniowa impreza sportowo-rekreacyjno-turystyczna „W poszukiwaniu  przygody”, 
 Jednodniowa wycieczka do Wrocławia -”Poznaj Wrocław” 
  „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
2016 
 IX Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”., 
 „Ogród Sensoryczny”, 
 „Lato zaczarowane w glinie”- warsztaty kreowania twórczości  osób niepełnosprawnych, 
  „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
2017 
 X Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
  „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
2018 
 XI Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
 „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
2019 
 XII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „ Domek Artystów Wszelakich”, 
 Projekt „Akcja Aktywizacja”, 
 „Piknik rodzinny”, 
 „Majówka”, „Pożegnanie lata”- spotkania z najbliższymi, zabawy i gry, 
 Zajęcia z hipoterapii, 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020 : 
 XIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”- on-line 
ZADANIA PLANOWANE  
Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, 

 „Majówka”, 
 „Pożegnanie lata” 

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). 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób, o których mowa w art.88 ustawy o 
pomocy społecznej (2 mieszkania/3 miejsca)  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób, o których mowa w art.88 ustawy o 
pomocy społecznej (2 mieszkania/3 miejsca) 
ZADANIA PLANOWANE 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób, o których mowa w art.88 ustawy o 
pomocy społecznej (2 mieszkania/3 miejsca) 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015-2018 
Gmina Trzebinia podejmuje działania  w celu utrzymania posiadanego zasobu mieszkaniowego na takim poziomie, aby umożliwiał on 
tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przeznaczając lokale socjalne dla osób 
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ubiegających się o najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Trzebinia, które spełniają kryteria określone w Uchwale dotyczącej zasad 
gospodarowania tym zasobem lub oczekują na najem lokalu w oparciu o prawomocny wyrok Sądu. 
Powiększanie zasobu mieszkaniowego w tym zasobu lokali socjalnych jest realizowane w ramach możliwości Gminy. 
Lokale socjalne usytuowane są w kilku lokalizacjach na terenie Gminy Trzebinia oraz posiadają różny standard. Kierowane są do nich 
zarówno osoby otrzymujące pierwszy lokal socjalny, jak i osoby skierowane do zasiedlenia lokalu socjalnego zgodnie  
z prawomocnym wyrokiem o eksmisję. 
Pozyskiwanie lokali socjalnych odbywa się na zasadzie odzyskiwania lokali poprzez opuszczanie takowych lokali przez najemców, którzy 
zaspokoili swoje potrzeby mieszkaniowe w inny sposób, poprzez eksmisję z takowych lokali oraz z naturalnego „ruchu ludności”. 
Liczba mieszkań socjalnych i chronionych: 
2015 - 128 
2016 - 125 
2017 - 125 
2018 - 126 
Budowa i utrzymanie zasobu mieszkań z najmem socjalnym na czas oznaczony, mieszkań komunalnych z najmem na czas nieoznaczony  i 
mieszkań chronionych ma na celu przeciwdziałanie powstaniu wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności, które w swoim następstwie 
generują zwiększone problemy społeczne. Pomocą w tym zakresie powinny zostają objęte osoby o niskich dochodach oraz znajdujące się w 
przejściowych problemach. Gmina Trzebinia podejmuje działania w celu utrzymania posiadanego zasobu mieszkaniowego na poziomie, 
który umożliwia tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poprzez przeznaczanie lokali mieszkalnych dla osób, które 
spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
Trzebinia lub oczekują na lokal z najem socjalnym na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Pozyskiwanie lokali jest przeprowadzane 
w wyniku opuszczenia lokali będących w zasobie przez najemców, którzy zaspokoili potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie, poprzez 
odzyskiwanie lokali na podstawie prawomocnych wyroków nakazujących eksmisję z lokalu oraz z naturalnego „ruchu ludności” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Zadanie jest realizowane na bieżąco w ramach wpływających wniosków, odzyskiwanych lokali oraz możliwości gminy. W 2020 roku na 
realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wyodrębniono z mieszkaniowego zasobu i przekazano do dyspozycji Ośrodka 
Pomocy Społecznej mieszkanie chronione. Realizowany jest program "Mieszkanie za remont", który służy również identyfikacji z 
otrzymanym lokalem poprzez wniesienie wkładu w jego remont przez najemców.  
ZADANIA PLANOWANE  
Racjonalne zarządzanie i dbałość  o posiadany zasób mieszkaniowy. Przydział nowych lokali w ramach programu "Mieszkanie za remont", 
przydział lokali z najem socjalnych  oraz pomieszczeń tymczasowych. Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Trzebinia na lata 2020-2025 na koniec 2024 założono powstanie 30 lokali w ramach budownictwa komunalnego. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Zasób mieszkaniowy Gminy Alwernia obejmuje 7 lokali komunalnych i 11 lokali socjalnych: 
- 4 mieszkania komunalne w budynku Domu Nauczyciela w Okleśnej, 
- 2 mieszkania komunalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Okleśnej, 
- 1 mieszkanie komunalne w Domu Nauczyciela w Alwerni, 
- 11 mieszkań socjalnych w budynku na os. Chemików 27 w Alwerni. 
Przeprowadzono remont dachu 
w budynkach w których mieszczą się lokale komunalne, natomiast 
w lokalach socjalnych corocznie wykonuje się drobne remonty pomieszczeń i otoczenia budynku.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
UM Alwernia 
Gmina Alwernia na bieżąco wykonuje drobne remonty w lokalach komunalnych i socjalnych 
UM Alwernia 
W budynku Domu Nauczyciela w Okleśnej Gmina planuje wyremontować wejście do budynku oraz elewację. 
W budynku Ośrodka Zdrowia w Okleśnej w której mieszczą się 2 mieszkania komunalne planuje się wykonanie remontu klatki schodowej.  
W lokalach socjalnych zaplanowano remont kominów oraz wejścia do budynku 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Realizacja programu Mieszkanie plus na os. Flagówka 
Opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Libiąż  
Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jaworowej 7-9 na cele mieszkaniowe. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przygotowanie projektu pn: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na os. Flagówka” , w tym terenów pod budownictwo 
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mieszkaniowe. 
ZADANIA PLANOWANE 
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu, w tym pod budownictwo mieszkaniowe. 

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. 

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych 

 

ZADNIA ZREALIZOWANE  
2019 – Etatowy Członek Zarządu – Bezpieczny Powiat Chrzanowski: 
Promocja i dystrybucja elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów – „Bezpieczny uczeń”, „Bezpieczny senior” 
połączona z prelekcjami. 

 Elementy odblaskowe – 15 999,95 zł. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020 – Etatowy Członek Zarządu – Bezpieczny Powiat Chrzanowski: 
Promocja i dystrybucja elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów – „Bezpieczny uczeń”, „Bezpieczny senior” 
połączona z prelekcjami. 

 Elementy odblaskowe – 14 998,99 zł. 
ZADNIA PLANOWANE  
Do 2028 – Etatowy Członek Zarządu – Bezpieczny Powiat Chrzanowski: 
Promocja i dystrybucja elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów – „Bezpieczny uczeń”, „Bezpieczny senior” 
połączona z prelekcjami. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa edycja 2018-2019  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa edycja 2019-2020  
ZADANIA PLANOWANE 
Udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Na terenie gminy Trzebinia realizowane są samodzielnie, jak i we współpracy z innymi podmiotami różnorodne akcje informacyjne. Dotyczą 
one szeroko rozumianego bezpieczeństwa np.: w ruchu drogowym (Bądź widoczny na drodze), przeciwpożarowego (zapobieganie 
wypalaniu traw, zaczadzeniu), utracie dokumentów, zdrowia (zapobiegania smogowi) i higieny (edukacja w zakresie  sprzątania po psach), 
promowanie wolontariatu np. uczestnictwo w zbiórkach żywności, WOŚP, zbieranie karmy i wyposażenia dla zwierząt w schroniskach, 
uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata i in. 
2019 
Organizacja akcji informacyjnych:Spotkanie kulturalno - edukacyjne pod hasłem ,,Jak szybko mijają chwile " organizowane w ramach 
ogólnopolskiego miesiąca walki z nowotworami piersi jako profilaktyka zdrowotna mieszkańców.   
2. Rozwieszanie w szkołach, Domach Kultury, Ośrodkach Zdrowia, Parafiach oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach plakatów 
informujących mieszkańców Gminy Trzebinia o działalności ,,Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób 
doznających przemocy domowej" oraz ,,Punktu Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii".   
3. Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zakresie swojej działalności za pomocą internetu oraz informacji w formie ulotek i plakatów. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020r. 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 wspierające mieszkańców w czasie pandemii np.: #zSercemDoLudzi. 
Przekazano mieszkańcom mieszkańcom maseczki ochronne i środki dezynfekcyjne. 
Gmina przekazywała także środki dezynfekcyjne  
i maseczki ochronne otrzymane z Agencji rezerw materiałowych lub od Wojewody. 
ZADANIA PLANOWANE 
Zadania w  latach 2015-2018 raportowano. 
Organizacja akcji informacyjnych: 
1. Spotkanie kulturalno - edukacyjne pod hasłem ,,Jak szybko mijają chwile " organizowane w ramach ogólnopolskiego miesiąca walki z 
nowotworami piersi jako profilaktyka zdrowotna mieszkańców.   
2. Rozwieszanie w szkołach, Domach Kultury, Ośrodkach Zdrowia, Parafiach oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach plakatów 
informujących mieszkańców Gminy Trzebinia o działalności ,,Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób 
doznających przemocy domowej" oraz ,,Punktu Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii".   
3. Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zakresie swojej działalności za pomocą internetu oraz informacji w formie ulotek i plakatów 
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**2020r. 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 wspierające mieszkańców w czasie pandemii np.: #zSercemDoLudzi. 
Przekazano mieszkańcom mieszkańcom maseczki ochronne i środki dezynfekcyjne. 
Gmina przekazywała także środki dezynfekcyjne  
i maseczki ochronne otrzymane z Agencji rezerw materiałowych lub od Wojewody. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
2018 
Prelekcje nt. zdrowego trybu życia połączone z mitingami dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom. 
Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni 
2018 
Korzystanie osób starszych z Klubu Seniora z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Alwernia realizowanej przez Stowarzyszenie 
Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty od stycznia 2018 - grudnia 2018r. Projekt Współfinansowany ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Gazetki 
Pogadanki 
Informacje drogą elektroniczną 

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w 
Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Spotkanie z Policją na temat wyłudzania pieniędzy i bezpieczeństwa pieszych na drodze. 
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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.3 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie powiatu  

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

II.3.1 
 

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

terenie Powiatu. 

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych,  

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. 
Finansowanie PCZK: 
2015:  
Powiat Chrzanowski – 107 732,17 zł  
Gmina Alwernia – 19 000 zł,  
Gmina Babice – 17 000 zł, 
Gmina Chrzanów – 77 000 zł, 
Gmina Libiąż – 31 500 zł, 
Gmina Trzebinia – 55 000 zł, 
Razem Gminy: 199 500zł. 
2016: 
Powiat Chrzanowski – 116 862,01 zł, 
Gmina Alwernia – 19 000 zł, 
Gmina Babice – 17 000 zł, 
Gmina Chrzanów – 77 000 zł, 
Gmina Libiąż – 35 000 zł, 
Gmina Trzebinia – 55 000 zł, 
Razem Gminy: 203 000 zł. 
2017: 
Powiat Chrzanowski – 138 025,26 zł 
Gmina Alwernia – 19 000 zł, 
Gmina Babice – 17 000 zł, 
Gmina Chrzanów – 77 000 zł, 
Gmina Libiąż – 35 000 zł, 
Gmina Trzebinia – 55 000 zł, 
Razem Gminy: 203 000 zł. 
2018: 
Powiat Chrzanowski – 109 623,51 zł 
Gmina Alwernia – 20 000 zł, 
Gmina Babice – 17 000 zł, 
Gmina Chrzanów – 77 000 zł, 
Gmina Libiąż – 35 000 zł, 
Gmina Trzebinia – 55 000 zł, 
Razem Gminy: 204 000 zł. 
2019: 
Powiat Chrzanowski – 143 592,31 zł 
Gmina Alwernia – 20 000 zł, 
Gmina Babice – 17 000 zł, 
Gmina Chrzanów – 77 000 zł, 
Gmina Libiąż – 35 000 zł, 
Gmina Trzebinia – 55 000 zł, 
Razem Gminy: 204 000 zł. 
Umowy w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi: 
2015: 
Powiat Chrzanowski – 10 720 zł, 
Gmina Alwernia – 4 000 zł, 
Gmina Babice –  5 600 zł, 
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Gmina Chrzanów – 9 180 zł, 
Gmina Libiąż – 5 500 zł, 
Gmina Trzebinia – 7 000 zł, 
Razem Gminy: 31 280 zł. 
2016: 
Powiat Chrzanowski – 12 075 zł, 
Gmina Alwernia – 4 050 zł, 
Gmina Babice – 5 600 zł, 
Gmina Chrzanów – 8 925 zł, 
Gmina Libiąż – 4 000 zł, 
Gmina Trzebinia – 7 350 zł, 
Razem Gminy: 29 925 zł. 
2017: 
Powiat Chrzanowski – 6 640 zł, 
Gmina Alwernia – 4 050 zł, 
Gmina Babice – 5 600 zł, 
Gmina Chrzanów – 9 010 zł, 
Gmina Libiąż – 4 950 zł, 
Gmina Trzebinia – 11 750 zł, 
Razem Gminy: 35 360 zł. 
2018: 
Powiat Chrzanowski – 11 690 zł, 
Gmina Alwernia – 5 000 zł, 
Gmina Babice – 4 950 zł, 
Gmina Chrzanów – 7 705 zł, 
Gmina Libiąż – 4 805 zł, 
Gmina Trzebinia – 7 850 zł, 
Razem Gminy: 30 310 zł. 
2019:  
Powiat Chrzanowski – 15 026 zł, 
Gmina Alwernia – 6 000 zł, 
Gmina Babice – 6 223 zł, 
Gmina Chrzanów – 8 357 zł, 
Gmina Libiąż – 4 834 zł, 
Gmina Trzebinia – 8 760 zł, 
Razem Gminy: 34 174 zł. 
SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
2015: 
- Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie:  
Alwernia – 20 000 zł, 
Babice – 10 000 zł, 
Chrzanów – 30 000 zł, 
Libiąż – 30 000 zł, 
Trzebinia – 30 000 zł, 
Powiat Chrzanowski – 80 000 zł, 
Razem: 200 000 zł. 
2016: 
- Zakup noszy mobilnych wraz z osprzętem dla wyposażenia pojazdu ratowniczego (ambulansu)- umowa użyczenia dla OSP Chrzanów – 
40 000 zł. 
2017: 
- Naprawa podnośnika KP PSP: 
Alwernia – 3 000 zł, 
Babice – 2 000 zł, 
Chrzanów – 10 000 zł, 
Libiąż – 5 000 zł, 
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Trzebinia – 10 000 zł, 
Razem: 28 000 zł. 
- Zakup samochodu SLRP dla KP PSP w Chrzanowie – 32 933,5 zł. 
- Zakup samochodu oznakowanego  z segmentu C wraz z doposażeniem dla potrzeby KPP w Chrzanowie – 37 500 zł. 
- Zakup samochodu oznakowanego z segmentu C wraz z doposażeniem dla potrzeby KPP w Chrzanowie – 35 000 zł. 
2018: 
- Zakup motopompy szlamowanej dla OSP w Młoszowej  (UM Trzebinia) – 7 000 zł. 
- Współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla KPP w Chrzanowie – 22 500 zł. 
2019: 
- Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem i wyposażeniem – 35 132 zł. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. 
Finansowanie PCZK:  
2020: 
Gmina Alwernia – 25 000 zł, 
Gmina Babice – 17 140 zł, 
Gmina Chrzanów – 85 702 zł, 
Gmina Libiąż – 43 203 zł, 
Gmina Trzebinia – 64 570 zł, 
Razem Gminy: 213 115 zł. 
Umowy w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi: 
2020: 
Gmina Alwernia – 7 000 zł, 
Gmina Babice – 8 951 zł, 
Gmina Chrzanów – 26 896 zł, 
Gmina Libiąż – 10 022 zł, 
Gmina Trzebinia – 13 361 zł, 
Razem Gminy: 66 230 zł. 

ZADANIA PLANOWANE Finansowanie PCZK 
Umowy w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi 

Komenda Powiatowa Policji 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie  od lat współpracuje z Gminami Powiatu chrzanowskiego oraz z sama Gmina Chrzanów. 
Współpraca  polega na  zabezpieczeniu  w budżetach gmin środków finansowych umożliwiających rekompensatę   pieniężna za czas służby 
policjantów przekraczających normę zawartą w art. 33 Ustawy o Policji    na  tzw. „Płatne służby”.  
W ramach tych służb policjanci realizują zadania związane m.in. z ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego , w tym zapewnienie  
spokoju w miejscach publicznych,  kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych   i administracyjnych związanych z  działalnością 
publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, zdecydowanym  reagowaniem  i podejmowaniem przewidzianych prawem działań  
wobec sprawców przestępstw i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla obowiązującego porządku   i 
norm prawnych.  Kontrola placówek handlowych,  sprzedających napoje alkoholowe,, pod kątem sprzedażny osobom nietrzeźwym i 
małoletnim,    itp. 
2.  Powiatowe Manewry Ratownicze – odbywające się corocznie , w których Policja uczestniczy. 
3. Ćwiczenia Obronne w chrzanowskim Starostwie oraz Sanepidzie.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Służby ponadnormatywne realizowane są  od lutego do 31 grudnia danego roku . 
Powiatowe Manewry Ratownicze odbywają się corocznie .  
ZADANIA PLANOWANE 
26 sierpnia 2020r. I Z-a Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie wystosował pismo do Burmistrzów Gmin Powiatu chrzanowskiego 
o zabezpieczenie środków finansowych na tzw. „Płatne Służby” na rok 2021r.   

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 
1. Zakup środka pianotwórczego o wartości 30 000 zł 
2. Zakup pompy dużej wydajności o wartości 200 000 zł 

2016 
brak 
2017 
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1. Remont podnośnika SCHD – 42 koszt 73 800 zł 
2. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR o wartości 157 993,50 zł 
3. Zakup miernika do wykrywania i pomiarów substancji niebezpiecznych, węży pożarniczych i dyspergentu o łącznej wartości 10 000 zł. 
4. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego o wartości 21 200 zł. 
2018 

1. Zakup środka pianotwórczego o wartości 7 100 zł 
2. Zakup specjalistycznej pilarki spalinowej o wartości 2 900 zł 
2019 

1. Zakup samochodu  operacyjnego SLBus o wartości 129 950 zł 
2. Zakup urządzenia do prania i suszenia strażackich ubrań specjalnych o wartości 32 000 zł 
ZADANIA PLANOWANE 
Zakup samochodu operacyjnego 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2017 - 2018 
Kontynuacja realizacji programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Trzebinia jest (na  wniosek rad 
osiedlowych i sołeckich, w okresie letnim) wprowadzenie pieszych patroli policyjnych w ramach godzin nadliczbowych policjantów. 
Działania Policji obejmują pełnienie służby w miejscach najbardziej zagrożonych, identyfikowanych w oparciu o bieżące analizy i zgodne ze 
społecznym zapotrzebowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obszarów, na których w okresie letnim gromadzą się znaczne ilości 
osób. 
Gmina Trzebinia corocznie uczestniczy w finansowaniu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. W 
latach 2017-2018 przekazano po 55.000 zł. 
2019 r.- W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w okresie letnim na terenie gminy Trzebinia prowadzone są piesze patrole policyjne, 
w ramach godzin nadliczbowych policjantów. Ogółem w 2019 roku dyslokowano 127 patroli pełniących służbę w najbardziej zagrożonych 
miejscach oraz w rejonach kąpieliskach takich jak "Balaton" i "Chechło". /Uchwała Nr VII/67/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 r. 
finansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów w Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie 
ZADANIA W TRAKCIE RELIZACJI 
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w okresie letnim na terenie gminy Trzebinia prowadzone są piesze patrole policyjne, w 
ramach godzin nadliczbowych policjantów Uchwała Nr XXII/220/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie 
finansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. 
ZADANIA PLANOWANE 
Planuje się kontynuowanie finansowania patroli pieszych policyjnych w okresie letnim. 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania „Współuczestnictwo w zakupie radiowozu nieoznakowanego dla KPP w Chrza-

nowie” 
2. Modernizacja budynku OSP w Libiążu przy ul. Floriańskiej”  

Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający ustawową normę pracy policjantów na terenie gminy Libiąż. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżące wsparcie przez gminę Libiąż funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie   

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Współpraca z KPP w Chrzanowie 
Współpraca z komisariatem w Alwerni 
Wspólpraca z KWP w Krakowie-certyfikat Bezpieczna szkoła 
Współpraca z OSP Brodła 

II.3.2 
 

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań  
i technologii, wykorzystanie systemów 

elektronicznych w ramach systemu 
bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Powiatu. 

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych,  

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego – 2018 
Całkowita wartość projektu:  
120 540,00  
Dofinansowanie projektu z UE: 78 400,00 
Wkład własny powiatu chrzanowskiego: 42 140,00 
W ramach zawartej umowy z firmą RWD Prospect przeglądy i serwis systemu są bezpłatne przez okres 5 lat (do końca 2022 roku). 
Funkcjonowanie SISMS – powiatowy system powiadamiania mieszkańców powiatu chrzanowskiego o niebezpiecznych  
Profil  Powiatu Chrzanowskiego na Facebook’u– bieżące informowanie mieszkańców o zagrożeniach 
Prowadzenie strony interentowej www.pczk.pl – bieżące informowanie mieszkańców o niebezpiecznych zjawiskach, zagrożeniach, itp. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego 

http://www.pczk.pl/
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ZADANIA PLANOWANE 
System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego 

Komenda Powiatowa Policji 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Policja jako służba odpowiedzialna m.in. za bezpieczeństwo publiczne nie realizuje żadnych programów związanych z  wdrażaniem 
nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystania systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu.  

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019 
Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD PUW) w KP PSP w Chrzanowie oraz uruchomienie usług elektronicznych na 
platformie e-PUAP. 
ZADANIA PLANOWANE 
Wdrożenie nowego Systemu Wspomagania Decyzji PSP 
Modernizacja systemu łączności radiowej. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Monitoring 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Monitoring szkolny 

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. 

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych 

 

ZADNIA ZREALIZOWANE  
Składowisko odpadów – ul. Słowackiego, 32 – 540 Trzebinia: 
1. 2018: 
 instalacja monitoringu wizyjnego (kamery obrotowe) – 3 487,05 zł; 
 lampy – 4 000 zł.  

2. Świadczenie usług całodobowej rejestracji obrazu, transmisji obrazu z kamery monitoringu, opieki serwisowej i udostępnienia podglądu z 
kamery 2018: 5 400 zł,; 2019: 5 400 zł.  

ZADNIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Stosowanie kamery i fotopułapki w porozumieniu z Policją, Nadleśnictwem, Strażą Pożarną. Monitoring składowiska odpadów w Trzebini. 
Świadczenie usług całodobowej rejestracji obrazu, transmisji obrazu z kamery monitoringu, opieki serwisowej i udostępnienia 8 856 zł  
ZADANIA PLANOWANE 

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

Komenda Powiatowa Policji 
w Chrzanowie 

ZADNIA ZREALIZOWANE  

Policja nie posiada  własnych monitoringów   wizyjnych centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie  i innych wrażliwych 
miejsc oraz monitoringów mobilnych w miejscach szczególnie zagrożonych o charakterze tymczasowym.    Bardzo często 
Jednostka Policji w Chrzanowie oraz podległe Komisariaty Policji korzystają w monitoringów miejskich, zwracając się o 
zabezpieczenie nagrań z tym monitoringów, celem dołączenia do prowadzonego postępowania.   
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Jednostka Policji KPP w Chrzanowie oraz podległe  jej Komisariaty Policji   zwracają się do odpowiednich organów administracji 
samorządowej  z próbą (po wcześniej  wykonanych czynnościach sprawdzających lub wynikających z  zaznaczeń na Krajowej Mapie  
Zagrożeń Bezpieczeństwa)  o zamieszczenie monitoringów w danych niebezpiecznych miejscach.  
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja działań 

Gmina Trzebinia  

ZADNIA ZREALIZOWANE  
2017-2018 
Obecnie funkcjonujący system monitoringu w gminie Trzebinia obejmuje 73 kamery,  w okresie 2017-2018 został rozbudowany o 32 kamery 
na liczne interwencje  i zgłoszenia od Rad Osiedlowych i Sołeckich. 
Z monitoringu gminnego obraz przekazywany jest dyspozytorowi policji. 
Monitoring gminny służy przeciwdziałaniu aktom wandalizmu. Prewencja w tym zakresie zmierza do objęcia monitoringiem miejsc 
strategicznych i szczególnie zagrożonych. 
2019 
Monitoring gminny służy prewencji i przeciwdziałaniu aktom wandalizmu. Z monitoringu gminnego obraz przekazywany jest dyspozytorowi 
policji. W roku 2019 system został rozbudowany w związku z licznymi interwencjami i zgłoszeniami od Rad Osiedli i Sołeckich. Obecnie 
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funkcjonujący system monitoringu obejmuje 76 kamer. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 

zadanie realizowane w ramach identyfikowanych zagrożeń, zgłaszanych potrzeb i posiadanych środków finansowych na jego 
rozwój. 

Gmina Libiąż  

ZADNIA ZREALIZOWANE  

2018 
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rozwój i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Libiąż, wraz z podglądem na monitorach w Komisariacie Policji w 
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). 

Komenda Powiatowa Policji 
w Chrzanowie 

ZADNIA ZREALIZOWANE  
1. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Chrzanowie oprócz czuwania nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym  na drogach 
Powiatu Chrzanowskiego   wyodrębnione mają zadania dot. profilaktyki dzieci i młodzieży dot. powyższego zagadnienia. W tej kwestii od lat 
prowadzone są pogadanki i prelekcje w  Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych całego Powiatu. Realizowane  są takie programy i 
akcje jak: „Bezpieczna Droga do szkoły”, Bezpieczne Wakacje”, „Turniej BRD”, „Karta Rowerowa”,  „Bezpieczny przejazd”, „Szkoła 
odblaskowa”, „No promil no Problem” itp. 
2. Specjaliści Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie opiniują projekty organizacji ruchu np.   
bezwzględnego doświetlenia przejść dla pieszych na drogach  Powiatu.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wszystkie  powyższe programy realizowane były w latach 2015-2019,  
ZADNIA PLANOWANE 
Kontynuacja w/w programów  

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych 

 

ZADNIA ZREALIZOWANE  
2019 – Etatowy Członek Zarządu – Bezpieczny Powiat Chrzanowski: 
Promocja i dystrybucja elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów – „Bezpieczny uczeń”, „Bezpieczny senior” 
połączona z prelekcjami. 

 Elementy odblaskowe – 15 999,95 zł. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020 – Etatowy Członek Zarządu – Bezpieczny Powiat Chrzanowski: 
Promocja i dystrybucja elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów – „Bezpieczny uczeń”, „Bezpieczny senior” 
połączona z prelekcjami. 

 Elementy odblaskowe – 14 998,99 zł. 
ZADNIA PLANOWANE  
Do 2028 – Etatowy Członek Zarządu – Bezpieczny Powiat Chrzanowski: 
Promocja i dystrybucja elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów – „Bezpieczny uczeń”, „Bezpieczny senior” 
połączona z prelekcjami. 

Gmina Trzebinia  

ZADNIA ZREALIZOWANE  
Podjęte działania: m.in.: realizacja programów profilaktycznych; udział w programach edukacyjnych oraz prelekcjach tematycznych; eduka-
cja w zakresie pomocy przedmedycznej; indywidualna i grupowa praca z uczniami, ćwiczenia z ewakuacji obiektu przy współpracy z PSP; 
pokazy udzielania pierwszej pomocy przez m.in: Medyczną Służbę Maltańską; spotkania z policją, których celem jest utrwalenie zasad bez-
pieczeństwa; współpraca z OPS, Policją i Kuratorem Sądowym, Sądem Rejonowym w Chrzanowie, PWZK w Chrzanowie, Wojskiem; organiza-
cja trzyetapowej „Wojewódzkiej olimpiady o bezpieczeństwie przedszkolaków”;  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020 r. 
„Bądź trzeźwy na drodze” to projekt realizowany przez Gminę Trzebinia - Miejską Bibliotekę Publiczną, Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie 
Centrum Administracyjne, Trzebińskie Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini. Do kampanii przystąpili także Starostwo 
Powiatowe w Chrzanowie, Służba Więzienna – Zakład Karny w Trzebini, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Centrum Inicjatyw 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Realizowany projekt ma na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, zwiększenie społecznej świadomości 
istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, 
propagowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie świadomości 
mieszkańców gminy Trzebinia w kwestiach tematycznie związanych z trzeźwością na drodze. 
2/. Realizacja akcji profilaktycznych w ramach istniejących ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii. 
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  Gmina Libiąż 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Funkcjonowanie miasteczka komunikacyjnego na MORS w Libiążu, przy ul. Piłsudskiego 
Doświetlanie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy Libiąż  
Wykonanie progów zwalniających na terenach zabudowanych w gminie Libiąż 

II.3.5 
 

Wspieranie służb w zakresie 
modernizacji siedzib, doposażenia 

oraz doskonalenia kadr, a także 
wdrażania nowoczesnych rozwiązań i 

technologii. 

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych 

 

ZADNIA ZREALIZOWANE  
2019: 
ALWERNIA 
- „Przeprowadzenie prac remontowo-instalacyjnych w budynku Komisariatu Policji w Alwerni”. – 5 127,44 zł. 
CHRZANÓW 
- „Remont PCZK. Przebudowa boksów PCZK”. – 31 764,75 zł. 

Powiat Chrzanowski  
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADNIA ZREALIZOWANE  
2015 rok 
Realizacja projektu  pn. „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej  z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz 
olkuskiego” otrzymał dofinasowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach 
II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 5) Zarzadzanie energią w 
budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych 
Lider Projektu: Powiat Chrzanowski 
Partnerzy Projektu:  
 Powiat Bocheński,  
Powiat Olkuski,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie,  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni 
Całkowita wartość projektu: 3 998 360,00 zł 
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie: 3 998 360,00 zł 

Gmina Trzebinia  
 
 

ZADNIA ZREALIZOWANE  
2018 
Gmina Trzebinia - Wspieranie Policji i innych służb w zakresie realizacji inwestycji zwiększających poziom bezpieczeństwa drogowego np. 
Poprzez współfinansowanie  
i zakupy samochodów służbowych. 
Realizacja innych zadań inwestycyjnych zwiększających bezpieczeństwo drogowe (poprawa infrastruktury drogowej – oznakowania, 
sygnalizacji świetlnej (współpraca ze Starostwem Powiatowym I GDDKiA.) 
W roku 2019 wspófinansowano zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Trzebini oraz zakup samochodu SLBus dla 
Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie. Ponadto w ramach doposażenia jednostek OSP z gminy Trzebinia wykonano remont garażu w re-
mizie OSP Myślachowice, wymieniono drzwi wejściowe do remizy OSP w Bolęcinie oraz zakupiono aparat powietrzny AUER. 1. Uchwała Nr 
VII/62/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 r.  w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  na realizację zadania 
"Współuczestnictwo w zakupie radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Trzebini. 2.  Uchwała Nr XII/130/VIII/2019 z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzebinia na wykonanie niezbednych remon-
tów w remizach oraz  zakup sprzętu i wyposażenia.3. Uchwała Nr XIV/154/VIII/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie  przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania "Zakup samochodu SLBus dla KP PSP w Chrzanowie" 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020 – udzielono dotacji dla ochotniczych straży pożarnych: 
•OSP Psary – 50 000 zł na zakup i montaż pompy wysokociśnieniowej z wyposażeniem, 
•OSP Trzebinia – 10 000 zł na modernizację zabudowy samochodu pożarniczego lekkiego, 
•OSP Młoszowa 1 500 zł na zakup hełmów ochronnych dla strażaków ochotników 
Ponadto w ramach doposażenia jednostek OSP z gminy Trzebinia zostanie wykonana wymiana poszycia dachowego na remizie OSP Płoki 
oraz opracowany projekt remontu dachu na remizie OSP Siersza.  
Uchwała Nr XXIV/229/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2020r  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Trzebinia na wykonanie modernizacji samochodów pożarniczych oraz zakup sprzętu i wyposażenia. 
ZADANIA PLANOWANE 
Remont i wymiana poszycia dachowego na budynku OSP Siersza. 

Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Modernizacja siedziby OSP Libiąż Wielki, przy ul. Floriańskiej w Libiążu.  
Udzielenie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego JRG OSP Libiąż Wielki w wysokości 415.000 zł. 
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II.3.6 
 

Kształtowanie i promocja postaw 
właściwych w odniesieniu do sytuacji 

zagrożeń i kryzysowych. 

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Zamieszczanie poradników, sposobów postępowania, reagowania w sytuacjach kryzysowych na stronie PCZK. Zamieszczanie w/w informacji 
w sms-ach ostrzegawczych dla mieszkańców.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Zamieszczanie poradników, sposobów postępowania, reagowania w sytuacjach kryzysowych na stronie PCZK. Zamieszczanie w/w informacji 
w sms-ach ostrzegawczych dla mieszkańców.  
ZADANIA PLANOWANE 
Zamieszczanie poradników, sposobów postępowania, reagowania w sytuacjach kryzysowych na stronie PCZK. Zamieszczanie w/w informacji 
w sms-ach ostrzegawczych dla mieszkańców. 

  

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 Przy współpracy Straży Pożarnej przeprowadzana jest ewakuacja celem kształcenia organizacji w jednostkach w trakcie zagrożenia, 

kształtowanie postaw i wykształcanie nawyków u dzieci w czasie zagrożenia.  
 Organizowanie prelekcji z policjantami na temat bezpiecznego poruszania się dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły oraz związanej z 

zagrożeniami w czasie korzystania przez dzieci z Internetu.  W czasie spotkań uczniowie dowiedzieli się, jak reagować na niepokojące 
sytuacje, do kogo zwrócić się o pomoc, a na zakończenie prelekcji otrzymali odblaskowe opaski.  

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (SP3)Realizacja treści programu wychowaczo – profilaktycznego szkoły, lekcje wychowawcze, udział w projektach i kampaniach 
społecznych, m.in. ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,  realizacja projektów profilaktycznych 
(SP5) Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne -  w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 
pożądanych zachowań, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. W tym celu opracowuje i realizuje program wychowawczo - 
profilaktyczny zawierający działania, które w systemowy sposób angażują wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne. 
Zadania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego podporządkowane są nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój 
ucznia w wymiarze emocjonalnym, społeczno-kulturalnym, patriotycznym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym, w tym 
także w zakresie kształtowania i promocji postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych. Program wychowawczo - 
profilaktyczny szkoły obejmuje m.in.działania mające na celu: Budowanie wysokiej samooceny dziecka, tak aby nie było podatne na złe 
wzorce zachowań i negatywne wpływy innych osób. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu - podstawy 
negocjacji i mediacji. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.  
Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających  i zagrożeń z nimi związanych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dopalaczy i 
innych środków psychoaktywnych. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami 
agresywnymi; W szkole obowiązują Procedury w zakresie bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii związanej z Covid-19; W szkole 
obowiązują Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych; Corocznie organizowane są w szkole akcje Ratujemy i Uczymy Ratować. W 
ramach akcji odbywają się prelekcje i szkolenia dla uczniów dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania 
pomocy przez telefon, ułożenia poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, aż po resuscytację krążeniowo-oddechową; Szkoła corocznie 
uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka skierowanym do uczniów klas I szkół 
podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w 
Internecie; Uczniowie klasy VIII realizują obowiązkowy przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres nauczania przedmiotu obejmuje 
szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. 
Podczas nauki uczniowie są także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. 
(SP6) Od 2017 r. - Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa; Od 2016 r. – współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: prelekcje, udział w konkursach, realizacja szkolnych projektów; współpraca z PSP, Policją; prelekcje z udziałem higienistki 
szkolnej; udział w projekcie : Ratujmy i Uczmy Ratować” 
(SP8) Od 2017 r. - Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa; współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
prelekcje, udział w konkursach, realizacja szkolnych projektów; współpraca z PSP, OSP, Policją; prelekcje z udziałem higienistki szkolnej; 
udział w projekcie : ,,Ratujemy i Uczmy Ratować” , realizacja podstawy programowej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, organizacja 
Białej Soboty, w każdym roku szkolnym przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków 
ewakuacji 
(SP10) Pogadanki z przedstawicielami policji na temat: bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w sieci i 
nadużyć w przestrzeni internetowej. 
(SP PŁAZA) Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa; Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prelekcje, 
udział w konkursach, realizacja szkolnych projektów; współpraca z PSP, Policją; prelekcje z udziałem higienistki szkolnej. Realizacja zadań 
związanych z udzielaniem pomocy. Realizacja projektów „Odblaskowa Szkoła”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, Akademia Bezpieczny 
Puchatek”. Realizacja projektów „Czernak”’ , „Trzymaj formę”, „ Znamię. Znam je”, Światowy Dzień Walki z Rakiem” 
(SP BALIN) pogadanki na temat bezpieczeństwa i czyhających zagrożeń; udział w ”Akademii Bezpiecznego Puchatka” 
(PS 10) Realizacja treści dydaktyczno – wychowawczych związanych bezpieczeństwem. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną i innymi 
instytucjami. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu. 
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ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (SP3)Realizacja treści programu wychowaczo – profilaktycznego szkoły, lekcje wychowawcze, udział w projektach i kampaniach 
społecznych, ,,No promil, no problem”, realizacja projektów profilaktycznych 
(SP5)W bieżącym roku zaplanowano kontynuację projektów i programów, które były realizowane wcześniej. 
Procedury bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych są aktualne i nadal obowiązują w szkole. Program 
wychowawczo- profilaktyczny wzbogacony jest o działania dostosowane do bieżących potrzeb. W bieżącym roku są to m.in., dodatkowe 
zadania z zakresu profilaktyki uzależnień cyfrowych, edukacja uczniów. W odniesieniu do problematyk związanej z cyberprzemocą. 
(SP6) ZPB, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prelekcje, udział w konkursach, realizacja szkolnych 
projektów; współpraca z PSP, Policją; prelekcje z udziałem higienistki szkolnej; udział w projekcie : Ratujmy i Uczmy Ratować” 
(SP8) ZPB, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prelekcje, udział w konkursach, realizacja szkolnych 
projektów; współpraca z PSP, OSP, Policją; prelekcje z udziałem higienistki szkolnej; udział w projekcie : ,,Ratujemy i Uczmy Ratować”,  
realizacja podstawy programowej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, w każdym roku szkolnym przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie 
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 
(SP10) Stały, regularny kontakt z dzielnicowym policji 
(SP PŁAZA) Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy. Procedury bezpieczeństwa w szkole w sytuacji pandemii. 
Realizacja projektów „Odblaskowa Szkoła”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Realizacja projektów „Czernak”’ , „Trzymaj formę”, „ Znamię. 
Znam je”, Światowy Dzień Walki z Rakiem” 
ZADANIA PLANOWANE 
 (SP3)Realizacja treści programu wychowaczo – profilaktycznego szkoły, lekcje wychowawcze, udział w projektach i kampaniach 
społecznych, realizacja projektów profilaktycznych 
(SP5) W bieżącym roku zaplanowano kontynuację projektów i programów, które były realizowane wcześniej. 
Procedury bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych są aktualne i nadal obowiązują w szkole. Program 
wychowawczo- profilaktyczny wzbogacony jest o działania dostosowane do bieżących potrzeb. W bieżącym roku są to m.in., dodatkowe 
zadania z zakresu profilaktyki uzależnień cyfrowych, edukacja uczniów. W odniesieniu do problematyk związanej z cyberprzemocą. 
(SP6) ZPB, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prelekcje, udział w konkursach, realizacja szkolnych 
projektów; współpraca z PSP, Policją; 
prelekcje z udziałem higienistki szkolnej; udział w projekcie : Ratujmy i Uczmy Ratować” 
(SP8) ZPB, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prelekcje, udział w konkursach, realizacja szkolnych 
projektów; współpraca z PSP,OSP, Policją; 
prelekcje z udziałem higienistki szkolnej; udział w projekcie : ,,Ratujemy i Uczmy Ratować”,  
realizacja podstawy programowej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa,  organizacja Białej Soboty, w każdym roku szkolnym 
przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 
(SP PŁAZA) Bieżące reagowanie na sytuacje kryzysowe i zagrożenia. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy. Procedury 
bezpieczeństwa w szkole w sytuacji pandemii. Realizacja projektów „Odblaskowa Szkoła. Realizacja projektów „Czernak”’ , „Trzymaj formę”, 
„Znamię. Znam je”, Światowy Dzień Walki z Rakiem” 
(SP BALIN) pogadanki na temat bezpieczeństwa i czyhających zagrożeń, 

Komenda Powiatowa Policji 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Wydział  Prewencji  ( Zespół ds. Nieletnich i Patologii”  Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie  prowadzi szereg działań i akcji 
związanych z bezpieczeństwem  a także kształtują i promują właściwe postawy obywateli  w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych.  
Przez cały rok  Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP w Chrzanowie przeprowadza prelekcje i pogadanki  dla najmłodszych dzieci  w ramach 
akcji „Bezpieczna droga do Przedszkola, szkoły’., „Czy psy muszą gryźć”,   „ bezpieczne postawy wobec osoby obcej”. W szkołach starszych 
prowadzone są spotkania i prelekcje mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jak bardzo negatywny i szkodliwy ma wpływ 
alkoholu , dopalaczy i  narkotyków na organizm  człowieka. „ Dopalacze zabijają”.  Ponadto prowadzone są prelekcje nt.  Demoralizacji i 
czynów karalnych oraz konsekwencji prawnych nieletnich  wynikających z nieprawidłowego  postępowania.  
Zespół ponadto szeroką profilaktyką objął seniorów  „ Seniorze nie daj się oszukać”,  przeprowadzając spotkania  z seniorami uczulając ich na 
niebezpieczeństwo.  

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 Coroczne przygotowanie i przeprowadzanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
 Coroczne przeprowadzanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
 Uruchomienie w 2016 roku programu edukacyjnego pod nazwa „Dom płomyka i Iskierki”, z którego skorzystało dotychczas 3791 dzieci i 

młodzieży. 
 Cykliczne prowadzenie kampanii społecznej „STOP pożarom traw”. 
 Cykliczne prowadzenie akcji edukacyjno -informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !”. 
 Promowanie organizowanych przez KG PSP konkursów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży o tematyce szeroko rozumianego 
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bezpieczeństwa.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W roku 2020 ze względu na zagrożenie koronawirusem Sars-Cov-2 nie przeprowadzono powiatowych zawodów OSP i MDP oraz eliminacji 
powiatowych OTWP. Pozostałe zadania cykliczne są realizowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  
ZADANIA PLANOWANE 
Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji programu edukacyjnego „Dom płomyka i iskierki” 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
- uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły znają zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożeń, 
- znają zasady udzielania pierwszej pomocy, 
- na zajęciach szkolnych uczniowie  uczą się prawidłowych postaw wobec rożnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, empatii, asertywności, 
umiejętności interwencji w razie potrzeby.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
-wszystkie zadania będą nadal realizowane 
ZADANIA PLANOWANE 
kontynuacja wszystkich zadań. 

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikowania się, 

poznawanie siebie. 
 Poznanie roli i zasad komunikacji interpersonalnej. 
 Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji. 
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i 

innych osób. Propagowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, dążenie do zmiany zachowań ryzykownych na prozdrowotne. 
 Upowszechnienie wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania, zagrożenia związane z 

nadużywaniem leków. Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem i eliminowania jego skutków pojawiają-
cych się na tle przeżywanych przez młodzież trudnych sytuacji. 

 Kształtowanie postaw przeciwdziałania słabością i negatywnym emocją, poznanie metod radzenia sobie ze stresem. Wzmocnienie poczu-
cia własnej wartości, poznanie swoich mocnych stron. 

 Umiejętność rozpoznawania symptomów zagrożenia zdrowia 
ZADANIA PLANOWANE 
 Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikowania się, 

poznawanie siebie. 
 Poznanie roli i zasad komunikacji interpersonalnej. 
 Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji. 
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i 

innych osób. 
 Propagowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, dążenie do zmiany zachowań ryzykownych na prozdrowotne. 
 Upowszechnienie wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania, zagrożenia związane z 

nadużywaniem leków. Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem i eliminowania jego skutków pojawiają-
cych się na tle przeżywanych przez młodzież trudnych sytuacji. 

 Kształtowanie postaw przeciwdziałania słabością i negatywnym emocją, poznanie metod radzenia sobie ze stresem. 
 Wzmocnienie poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych stron. 
 Umiejętność rozpoznawania symptomów zagrożenia zdrowia 

  
Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWNE 
 szkolenie kadry pedagogicznej szkoły przeprowadzone przez inspektora BHP w zakresie zagrożeń skażeniem biologicznym, chemicznym i 

innych, 
 przygotowanie dla uczniów szkolenia/ prezentacji dot. zagrożenia terrorystycznego, 
 szkolenie dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
 wykład „Jak chronić swoją prywatność w sieci” (w ramach festiwalu naukowego Noc w Liceum), 

 obchody Światowego Dnia Ochrony Danych osobowych. 

  
Zespół Szkół 

Technicznych „FABLOK” w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWNE 
Szkolenia kadry pedagogicznej , regularne przeglądy techniczne budynków.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Regularne przeglądy techniczne budynków.  
ZADANIA PLANOWANE 
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Szkolenia kadry pedagogicznej , regularne przeglądy techniczne budynków. 

  Zespół Szkół w Libiążu 

ZADANIA ZREALIZOWNE 
Realizacje w ramach zajęć z bhp 

  
Zespół Szkół Techniczno – 

Usługowych w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWNE 
Alarm przeciwpożarowy organizowany co roku w szkole, zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Zmiana organizacji pracy szkoły ze względu na epidemię koronawirusa, promowanie postaw zdrowotnych związanych z pandemią 
ZADANIA PLANOWANE 
Zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, promowanie postaw zdrowotnych związanych z pandemią 

  
Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w 
Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWNE 
Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”  dla wszystkich nauczycieli 
W Ośrodku opracowano program profilaktyczno – wychowawczy „Możesz żyć inaczej”,  
w ramach tego programu szkoły współpracowały z wieloma instytucjami: Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Komendą Policji Powiato-
wej 
Realizowano programy profilaktyczne we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” „Żyj smacznie i zdrowo” , Nie pal przy mnie proszę”  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Możesz żyć inaczej”,  
Realizacja  programów profilaktycznych we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe roz-
wiązanie” „Żyj smacznie i zdrowo” , Nie pal przy mnie proszę” 
ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Możesz żyć inaczej”,  
Realizacja  programów profilaktycznych we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe roz-
wiązanie” „Żyj smacznie i zdrowo” , Nie pal przy mnie proszę” 

  
Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWNE 
Zadanie realizowane  było na bieżąco w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny poprzez: 
- podejmowanie działań, których celem było ograniczenie zachowań w zależności do zagrożeń i sytuacji kryzysowych 
 (pogadanki, prelekcje) 
-propagowanie wiedzy na temat zagrożeń( organizacja konkursów plastycznych) 
ZADANIA PLANOWANE 
Dalsza kontynuacja programu wychowawczo-profilaktycznego w danym roku szkolnym. 

  Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWNE 
Podjęte działania na terenie Gminy m.in.: realizacja programów profilaktycznych; udział w programach edukacyjnych oraz prelekcjach 
tematycznych; edukacja w zakresie pomocy przedmedycznej; indywidualna i grupowa praca z uczniami; promowanie zdrowego stylu życia 
np. Szkoły Promującej Zdrowie; ćwiczenia z ewakuacji obiektu przy współpracy z PSP; pokazy udzielania pierwszej pomocy przez m.in: 
Medyczną Służbę Maltańską; spotkania z policją, których celem jest utrwalenie zasad bezpieczeństwa; współpraca z OPS, Policją i Kuratorem 
Sądowym, Sądem Rejonowym w Chrzanowie, PWZK w Chrzanowie, Wojskiem; organizacja trzyetapowej „Wojewódzkiej olimpiady o 
bezpieczeństwie przedszkolaków”;  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Działania w 2020r podporządkowane zostały kształtowaniu i promocji postaw właściwych w związku z ogłoszeniem pandemii COViD-19 tj. 
zachowania środków ostrożności i postępowania zgodnie z reżimem sanitarnym. 

  
Gmina Alwernia 

 

ZADANIA ZREALIZOWNE 
Szkoła Podstawowa w Alwerni 
- wprowadzenie procedur bezpieczeństwa w szkołach; 
- prelekcje i pogadanki odpowiednich służb 
- realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
Przeprowadzanie kursów BHP oraz pierwsza pomoc przedmedyczna – zgodnie z obowiązującym prawem.  
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Wypracowywanie i wprowadzanie procedur obowiązujących w szkole.  
Kształtowanie u uczniów postaw zapewniających bezpieczeństwo swoje i rówieśników – zajęcia, konkursy, happeningi 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty 
Opracowanie procedur bezpieczeństwa, szkolenie kadry pedagogicznej, powołanie zespołu do spraw bezpieczeństwa 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Ewakuacje próbna – 5 
Turniej wiedzy pożarniczej -5pogadanki – 20 
Konkursy -10 
Konkurs KRUS – 5 
UM Alwernia 
2018 
Cykliczne prowadzenie akcji  informacyjnej  „Nie wypalaj traw”. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
Przeprowadzanie kursów BHP oraz pierwsza pomoc przedmedyczna – zgodnie z obowiązującym prawem.  
Wypracowywanie i wprowadzanie procedur obowiązujących w szkole.  
Kształtowanie u uczniów postaw zapewniających bezpieczeństwo swoje i rówieśników – zajęcia, konkursy, happeningi 
ZADANIA PLANOWANE 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
Przeprowadzanie kursów BHP oraz pierwsza pomoc przedmedyczna – zgodnie z obowiązującym prawem.  
Wypracowywanie i wprowadzanie procedur obowiązujących w szkole.  
Kształtowanie u uczniów postaw zapewniających bezpieczeństwo swoje i rówieśników – zajęcia, konkursy, happeningi 

 

II.3.7 
 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk 
żywiołowych (powodzie, susze, 

osuwiska, itp.) – właściwe 
zagospodarowanie przestrzeni, 

systemy monitoringu  
i wczesnego ostrzegania. 

Powiatowy Zarząd Dróg w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Usuwanie skutków powodzi w 2017 roku: 
1) Awaryjna naprawa uszkodzonego chodnika wraz z kanalizacją burzową w/c przy DP 1024 K - ul. Zakopiańskiej w Bolęcinie. 
Awaryjna naprawa uszkodzonych elementów pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia w n/w miejscach:  DP 1055 K - 
ul. B. Prusa w Alwerni; DP 1026 K - ul. Chrzanowska w Regulicach; 1034K - ul. B. Głowackiego w Grojcu; 1033 K w Alwerni (obszar leśny - 
tzw. Łysa Góra) 

Powiat Chrzanowski 
- Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  
i Spraw Obronnych 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego. System powiadamiania sms – 23.473,23 zł.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego. System powiadamiania sms – 23.472,00 zł  
ZADANIA PLANOWANE 
System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego. System powiadamiania sms. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Gmina posiada system monitoringu. W 2019 r.  system został rozbudowany i obejmuje 76 kamer.  
Z monitoringu gminnego obraz przekazywany jest dyspozytorowi policji.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COViD-19 gmina zakupiła oraz przekazała mieszkańcom maseczki ochronne i 
środki dezynfekcyjne. Ponadto gmina przekazała środki dezynfekcyjne i maseczki ochronne otrzymane z Agencji rezerw materiałowych lub 
od Wojewody.  
ZADANIA PLANOWANE 
Na bieżąco są planowane środki finansowe na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych zdarzeń kryzysowych. 

II.3.8 

Rozwój działalności oraz 
upowszechnianie w świadomości 

społecznej funkcjonowania 
Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Chrzanowie 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Dalsza modernizacja strony internetowej PCZK. Dostosowanie strony internetowej dla osób słabo widzących, oraz na aplikacje mobilne.  
2015: 1 180,80 zł, 
2016: 1 180,80 zł, 
2017: 1 180,80 zł, 
2018: 1 180,80 zł, 
2019: 1 180,80 zł, 
Razem: 5 904,00 zł. 
Zamieszczanie bieżących informacji i alertów na profilu FB Powiatu Chrzanowskiego 
System informacji SMS dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
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Dalsza modernizacja strony internetowej PCZK. Dostosowanie strony internetowej dla osób słabo widzących, oraz na aplikacje mobilne.  
2020: 1 180,80 zł.  
ZADANIA PLANOWANE 
Dalsza modernizacja strony internetowej PCZK. Dostosowanie strony internetowej dla osób słabo widzących, oraz na aplikacje mobilne. 
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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 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

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 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Ochrony 

Środowiska 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Finansowanie  konkursów  ekologicznych, olimpiady pszczelarskiej,  wyjazdów edukacyjnych, obozu „Pomocna  dłoń” dla młodzieży, 
wykładu  dla pszczelarzy,  imprezy plenerowej   dedykowanej  promocji pszczelarstwa  
„ Święto Miodu ”, impreza plenerowa dedykowanej promocji Wisły „Szanty na Wiśle, zakupy  pomocy dydaktycznych, materiałów 
edukacyjnych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska. 
Inicjatywy  realizowane przez Wydz.OŚR we współpracy z  organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, przedszkolami I szkołami. 
Finansowanie warsztatów ekologicznych oraz kół przyrodniczo -turystycznych. 
Wsparcie finansowe obchodów „Dnia Ziemi”   
Akcje proekologiczne i konkursy w szkołach oraz w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini. 
Wsparcie finansowe działań Społecznej Straży Rybackich  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
  Finansowanie wyjazdów uczniów SOSW i POWDIR oraz Przedszkola Samorządowego w Balinie na tzw zielone szkoły oraz wycieczki 

edukacyjne. 
  konkursy ekologiczne organizowane przez jednostki gminne i powiatowe  
  wsparcie finansowe działa edukacyjnych prowadzonych przez Powiatowa Rade Bartnicza w Chrzanowie 
 Finansowanie projektów ekologicznych : Moja Ziemia – Mój Dom, Eko Dzieciaki, Warsztatów Ekologicznych, 
 Współorganizacja biegu Bukowica Run  
 Zakup namiotu dla organizacji imprez ekologicznych 
 Promocja Pasieki powiatowej  

ZADANIA PLANOWANE  
Dalsza kontynuacja zadań realizowanych w latach wcześniejszych 

Powiat Chrzanowski, 
 

Wydział Promocji i Funduszy 
Pozabudżetowych  

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja imprezy cyklicznej EKO Rajd z Powiatem Chrzanowskim 
Zakup materiałów promocyjnych powiatu chrzanowskiego - Torby ekologiczne    

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Wydanie albumu EKO Powiat Chrzanowski (2020) 
Wydanie materiałów promocyjnych ekologicznych (2020)  
ZADANIA PLANOWANE 
Propagowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ocrony środowiska. Wydawanie materiałów promujących powiat - 
ekologicznych 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W  I LO odbywają się akcje  proekologiczne, uczniowie odbywają spotkania ze specjalistami i nauczycielami podczas zajęć w szkole, na 
terenie szkoły segregujemy śmieci. 
Organizujemy Powiatowy Konkurs Ekologiczny.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
wszystkie zadania będą nadal realizowane  
ZADANIA PLANOWANE 
kontynuacja wszystkich zadań. 

II Liceum Ogólnokształcące 
w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Współudział w projekcie o odnawialnych źródłach energii, udział w konkursach ekologicznych, promowanie świadomości ekologicznej 
wśród uczniów i pracowników szkoły, udział w lokalnych akcjach i imprezach promujących proekologiczne zachowania i działania  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Kształtowanie u wychowanków postawy szacunku dla środowiska, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie 
zainteresowań ekologią. Udział w rajdach, wycieczkach, edukacja ekologiczna. Udział w lokalnych projektach promujących świadomość 
ekologiczną.  
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ZADANIA PLANOWANE 
Kształtowanie u wychowanków postawy szacunku dla środowiska, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie 
zainteresowań ekologią. Udział w rajdach, wycieczkach, edukacja ekologiczna. Udział w lokalnych projektach promujących świadomość 
ekologiczną. 

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 coroczny udział szkoły w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew, 
 konkursy szkolne o tematyce ekologiczno – zdrowotnej, 
 wykład „Zdrowa żywność, czyli jak nie dać się nabić w eko – butelkę” ( w ramach festiwalu naukowego Noc w Liceum), 
 materiały szkoleniowe dla uczniów” Susza, wyzwanie dla ludzkości. Proste sposoby na oszczędzanie wody, gazetki tematyczne, 
 coroczna organizacja Dnia Wiosny – promocja zdrowego stylu życia i odżywiania się ( warsztaty kulinarne). 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizacja zadań edukacyjnych w ramach programów „Cztery Żywioły” , „Cztery pory roku, na cztery strony świata” „Sprzątanie świata”, 
„Dzień Ziemi” i wyjazdów na zielone szkoły we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 
- zajęcia w szkołach: odbywały się na podsumowanie  realizowanych programów, z przeprowadzaniem konkursów i wystaw okolicznościo-
wych 
Kampanie informacyjne: prowadzone były we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym przy programach: „Trzymaj formę”, 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” „Żyj smacznie i zdrowo” , Nie pal przy mnie proszę” 
Wydarzenia sportowe i kulturalne:  
Organizacja  w każdym roku Mistrzostw Małopolski w Tenisie Stołowym z udziałem szkół z województwa małopolskiego,  
- organizacja Festiwali tańca „zumba” z udziałem szkół z województwa małopolskiego 
- organizacja zimowej spartakiady sportowej dla osób niepełnosprawnych; 
realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w 2016 roku oraz Gimnazjum i  Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej w 2017r 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
-akcje edukacyjne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”  
- zajęcia w szkołach: odbywają się na podsumowanie  realizowanych programów, z przeprowadzaniem konkursów i wystaw okolicznościo-
wych 
- kampanie informacyjne: prowadzone we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym przy programach: „Trzymaj formę”, „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” „Żyj smacznie i zdrowo” , Nie pal przy mnie proszę” 
- wydarzenia sportowe i kulturalne:  
organizacja  Mistrzostw Małopolski w Tenisie Stołowym z udziałem szkół z województwa małopolskiego,  
organizacja Festiwali tańca „zumba” z udziałem szkół z województwa małopolskiego 

ZADANIA PLANOWANE 
- akcje edukacyjne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”  
- zajęcia w szkołach: odbędą się na podsumowanie  realizowanych programów, z przeprowadzaniem konkursów i wystaw okolicznościo-
wych 
- kampanie informacyjne: prowadzone we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym przy programach: „Trzymaj formę”, „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” „Żyj smacznie i zdrowo” , Nie pal przy mnie proszę” 
- wydarzenia sportowe i kulturalne:  
organizacja  Mistrzostw Małopolski w Tenisie Stołowym z udziałem szkół z województwa małopolskiego,  
organizacja Festiwali tańca „zumba” z udziałem szkół z województwa małopolskiego 

Zespół Szkół 
Technicznych „FABLOK” w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Wydarzenia sportowe i kulturalne  organizowane na terenie szkoły: 
Dzień Sportu Szkolnego, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej. 
Powiatowy Konkurs wiedzy o górach 
Konkursy i programy profilaktyczne: 
SZKOLNY KONKURS  „ZDROWY STYL ŻYCIA”  upowszechnienie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, 
ekologii . 
Program profilaktyki uzależnień ARS – jak dbać o miłość 
Program profilaktyki raka szyjki macicy – WYIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK 
Szkolne obchody światowego Dnia AIDS – konkursy, apel, pogadanki profilaktyczne, akcja sprzątanie świata – udział uczniów 
Propagowanie ochrony siedlisk pszczół- przygotowanie młodzieży do udziału w Powiatowym Konkursie Pszczelarskim, współpraca z 
pszczelarzem, wizyty w pasiece 
Rozwijanie postaw związanych z ochroną środowiska wycieczki do  parku krajobrazowego – Dolinki Podkrakowskie 
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Realizacja projektu „SZKOŁA BEZ UŻYWEK” - profilaktyka uzależnień 
Uczestnictwo uczniów w seminariach dotyczących profilaktyki raka piersi 
Przygotowanie uczniów do  Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Wydarzenia sportowe i kulturalne : 
Dzień Sportu Szkolnego, 
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej. 
Powiatowy Konkurs wiedzy o górach  
Program profilaktyki uzależnień ARS – jak dbać o miłość 
Program profilaktyki raka szyjki macicy – WYIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK 
Program profilaktyki czerniaka – znamię znasz je? 

ZADANIA PLANOWANE 
Wydarzenia sportowe i kulturalne  
Dzień Sportu Szkolnego, 
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej. 
Powiatowy Konkurs wiedzy o górach 
Program profilaktyki uzależnień ARS – jak dbać o miłość 
Program profilaktyki raka szyjki macicy – WYIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK 
Program profilaktyki czerniaka – znamię znasz je? 

Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
sprzątanie świata, zajęcia sportowe, szkolne sportowe koła zainteresowań, zawody sportowe, Bieg po zdrowie (współpraca z gim  w 
Trzebini)  
ZADANIA PLANOWANE 
Akcja sprzątanie świata, zajęcia sportowe, sportowe koła zainteresowań 

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Zadanie zostało zrealizowane poprzez organizację wspólnych zajęć z rodzicami połączone z warsztatami plastycznymi   oraz pogadankami  w 
zakresie ochrony środowiska i postaw proekologicznych. 
Wspólne zasadzenie ekologicznego świerka za I budynkiem. 

ZADANIA PLANOWANE 
Dalsza kontynuacja zajęć połączona z organizacją konkursów i warsztatów plastycznych, pogadankami w zakresie ochrony środowiska. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. We wszystkich szkołach  i przedszkolach prowadzona jest edukacja w zakresie ochrony środowiska i kształtowania postawy 

proekologicznej. Dzieci uczone są segregacji śmieci, zbierają makulaturę (Szkoła Podstawowa w Rozkochowie  w roku 2019 zebrała około 
4 ton makulatury). Dzieci zbierają zakrętki, a uzyskany dochód przeznaczają dla chorych dzieci.  

2. Dzień Ziemi – z okazji tego święta we wszystkich szkołach organizowane są uroczyste akademie oraz akcje sprzątania okolicy. Podczas 
tego święta dzieci zapoznawane są z tematem ekologii, recyklingu oraz segregacji śmieci.  

3. Corocznie przeprowadzana  jest akcja związana z zajęciami edukacyjnymi w szkołach z zakresu gospodarowania odpadami. 
Zadania są kontynuowane 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Akcje ekologiczne realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM oraz jednostki organizacyjne w ramach bieżącej działalności. 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Kampania informacyjna i konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Libiąż 
poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe” - realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Realizowane na bieżąco np.: MBP w Trzebini konkursy proekologiczne, których celem jest kształtowanie nawyku dbania o środowisko i 
poszerzanie wiedzy na tematy związane z ekologią. W roku 2018 wraz ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” MBP 
przeprowadziła dla dwóch grup konkurs ekologiczny „Świat rzeczy z recyklingu – przywracamy życie odpadom”. Konkurs obejmował 
wykonanie prac z materiałów wtórnych oraz wystawę pokonkursową tych prac. 
2019  
w ramach edukacji ekologicznej zakupiono nagrody oraz artykuły papiernicze, które zostały przekazane uczestnikom konkursów 
plastycznych organizowanych przez szkoły i przedszkola, m.in. w ramach obchodów XVII Dnia Drzewa w Powiecie Chrzanowskim, a także 
laureatom konkursu organizowanego przez Powiatową Radę Bartniczą w Chrzanowie i WDK. Ponadto w roku 2019 po raz dwudziesty szósty 
przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. W ramach przedmiotowej akcji zakupiono worki foliowe, a także zapewniono 
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bezpłatny wywóz zebranych podczas akcji odpadów. Dla placówek biorących udział w akcji zakupione zostały sadzonki roślin ozdobnych, a 
dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych zakupiono nagrody oraz materiały biurowe. 
W 2019 r. w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach - Koło Pszczelarzy w Trzebini 
przeprowadził prelekcje na temat roli pszczoły w ochronie środowiska. W prelekcji udział wzięło 330 osób. 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
W ramach edukacji ekologicznej Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w roku 2020 zaplanował: 
1. Przeprowadzenie zajęć prelekcyjnych na temat „Pszczoła w ochronie środowiska” w szkołach na terenie gminy Trzebinia (SP w Bolęcinie, 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młoszowej, SP w Myślachowicach, SP w Psarach oraz SP nr 5 w Trzebini). Prelekcje przeprowadzone 
zostaną przez wykwalifikowanych pszczelarzy. 
2. Organizacja spektaklu ekologicznego pt. „Zielony Kopciuszek”, który porusza zagadnienia związane z segregacją odpadów, a także z 
ochroną powietrza. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, spektakl został nagrany przez Teatr KULTURESKA z siedzibą w Trzemieśni 
oraz przesłany w formie elektronicznej do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Trzebinia. edukacyjne dotyczące segregacji 
odpadów. W ramach przedmiotowej akcji tut. Wydział zakupił nagrody, które zostaną przekazane uczestnikom biorącym udział w 
konkursach ekologicznych. 

ZADANIA PLANOWANE 
W ramach corocznej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020” WDK w Psarach oraz WDK w Lgocie, prowadzi zajęcia  
W ramach edukacji ekologicznej Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w latach 2021-2023 planuje: 
1. Kontynuację prelekcji na temat roli pszczoły w ochronie środowiska. 
2. Organizację obchodów Dnia Ziemi w gminie Trzebinia. 
3. Organizację akcji „Sprzątanie Świata”. 
4. Organizację spektaklu ekologicznego w zakresie m.in. ochrony powietrza, gospodarki odpadami. 
5. Organizację obchodów Dnia Drzewa w gminie Trzebinia. 
6. Współpracę ze szkołami oraz przedszkolami z terenu gminy Trzebinia w zakresie edukacji ekologicznej. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM-GKD) 
Kampanie:  
2015 – Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 
2016 – Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 
2017 – Światowy Dzień Ziemi 
2018 – Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Wody 
2019 – Światowy Dzień Ziemi  
(SP1) Coroczna organizacja Dnia Ziemi, Dnia Wiosny, organizowanie zbiórek surowców wtórnych (makulatura, zakrętki), projekty 
edukacyjne, konkursy ekologiczne, kręcenie filmików proekologicznych, udział w projekcie „Więcej wiem-zdrowo jem” 
(SP3)Realizacja treści programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, lekcje wychowawcze związane z tematyką ochrony środowiska, 
postaw proekologicznych, udział w kampaniach i akcjach edukacyjnych, m.in. ,,Sprzątanie świata”, kampanie informacyjne i działania w 
zakresie segregacji śmieci, ograniczenia używania przedmiotów wykonanych z materiałów, które nie ulegają biodegradacji 
(SP5)  
2015/2016 
- spotkanie ze stomatologiem prelekcja na temat higieny jamy ustnej, 
- „Fauna i flora mórz i oceanów głębinowych. Wystawa oraz prelekcja, 
- „Od jaja do kury”- wycieczka do zakładu wylęgu drobiu w Chrzanowie, 
- udział w I Programie Grantowym Eneris „Pomysły chroniące środowisko” 
2016/2017 
 Wydarzenia, akcje 
 -utworzenie na terenie przyszkolnym - Ogrodu Warzywnego -realizacja projektu Trzymaj Formę dla klas 4-6, 
- opracowanie II Programu Grantowego Eneris ”EkoPiątka”, 
-udział i realizacja wojewódzkiego programu ekologicznego EKO SZKOŁA 2017, EKOPRZEDSZKOLE 2017. 
Runda I Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 
Runda II  Wykonanie pracy plastycznej”Okazy Flory i Fauny” gminy Chrzanów 
Runda III Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych (ogród Warzywny) 
 Runda IV-pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego, 
-przeprowadzenie na terenie szkoły akcji ekologicznej pod hasłem: „Oddaj telefon komórkowy”pod honorowym patronatemUniwersytetu 
Jagielońskiego w Krakowie w ramach VIII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej , 
-Warsztaty przyrodniczo- historyczne w Smoleniu, 
- Lekcja przyrodnicza w Klubie  Literackim pod Muzami „Skarby Ziemi Chrzanowiekiej”, 
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-spotkanie z przedstawicielem SSE p. J. Kubisty „Bezpieczeństwo konsumenckie i żywnościowe”, 
-żywa lekcja przyrody „Ptaki drapieżne”, 
-”Zostań wolontariuszem ! Zmieniaj świat- warsztaty wolontariackie, 
-zajęcia z dogoterapii z p. Moniką Latko. 
2017/2018 
wydarzenia, akcje, wyjścia 
 - udział w warsztatach „Fascynujący Świat Pszczół”, 
-udział w eko -edukacji „Od przedszkola do seniora” ZMGK Chrzanów, 
-Zdrowe Śniadanko. Warsztaty kulinarne. 
- Udział w happeningu ekologicznym na Rynku Chrzanowa „Naturalnie w Chrzanowie” z okazji Światowego Dnia Ziemi i Wody, 
-  Lekcja biologiczno – geograficzna”Flora i Fauna naszego regionu” oraz skały i minerały ziemi Chrzanowskiej” Muzeum Mazarakich Chrza-
nów + warsztaty w terenie, 
- Zwiedzanie obiektów RPWiK Sp z o.o.w Chrzanowie z okazji Światowego Dnia Wody 
2018/2019 
 -9 Mikołajki schroniska dla Zwierząt OTOZ Animals Oświęcim, 
-W ramach kampanii informacyjno -edukacyjnej EKO-CHRZANÓW, udział w akcji GWIAŹDZISTE SPRZĄTANIE CHRZANOWA, 
-Coroczna akademia z okazji Dnia Ziemii, oraz  przedstawienie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. 
-Warsztaty ekologiczne Ekoroboty z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów w ramach projektu Niska emisja - wielka sprawa, 
czym dymi komin sąsiada w MBP w Chrzanowie, 
-I Warsztaty przyrodniczo-edukacyjne MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY-TWORZYMY MIASTO Z KLIMATEM – Urząd Miasta Chrzanów, 
-II warsztaty - sesja warsztatowo - konsultacyjna Młodzi Obserwatorzy Przyrody- miasto z klimatem -Veolia Południe w Chrzanowie przy ul. 
Pogorskiej 36, 
-Spotkanie podsumowujące konkurs Młodzi Obserwatorzy Przyrody - tworzymy miasto z klimatem!-Urząd Stanu Cywilnego przy Alei Hen-
ryka 30 w Chrzanowie(Pałac Ślubów), 
-Udziału w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych           w Trzebini. 
2019/2020 I pólrocze 
- Udział w podsumowującej kampanii edukacyjnej organizowanej prze MBP w Chrzanowie”Niska emisja wielka sprawa czym dymi komin 
sąsiada”-”Wyzwania naukowe”prowadzone przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon z Krakowa, 
-  10  Mikołajki schroniska dla Zwierząt OTOZ Animals Oświęcim 
(SP6) Od 2015 r. – uczniowie biorą czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, zbierają baterie, makulaturę, nakrętki.  
Udział w konkursach o tematyce proekologicznej, rajdy piesze, udział w kampaniach informacyjnych organizowanych przez MBP Chrzanów;  
od 2018 r. - zbiórka kasztanów 
(SP8) uczniowie biorą czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, ,, Sprzątanie Beskidów’’- współpraca z PTT, zbierają baterie, makulaturę, 
nakrętki. Udział w konkursach o tematyce proekologicznej, rajdy piesze, udział w kampaniach informacyjnych organizowanych przez MBP 
Chrzanów; zbiórka zużytych telefonów komórkowych i tonerów, współpraca z Veolią, realizacja podstawy programowej z przyrody, biologii, 
geografii, edukacji wczesnoszkolnej 
(SP10) Coroczna Parafiada ze współpracą z Parafią Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie i nauczycielami wychowania fizycznego.  
 
Udział szkoły we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie w corocznej edycji programu "Trzymaj 
Formę!" 
Coroczny udział w akcji „Góra grosza”. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zdobyła I miejsce w województwie małopolskim za najlepiej 
przeprowadzoną akcję. Nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł.  
W roku szkolnym 2018/19 wyróżnienie dla szkoły za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
Udział szkoły we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie w corocznej edycji programu "Bieg po 
zdrowie!" 
W roku szkolnym 2018/19 udział klas V  projekcie Dieta we współpracy ze szkołami z Gminy Trzebinia. 
(SP PŁAZA) Udział uczniów w akcjach „Sprzątanie Świata”, zbiórce  baterii, makulatury, nakrętek, kasztanów. Zbiórki na rzecz schroniska dla 
zwierząt w Oświęcimiu: karma, koce itp. Udział w zajęciach o tematyce proekologicznej.  
(SP LUSZOWICE) - Współorganizacja  turnieju szachowego dla mieszkańców Powiatu gminy Chrzanów; współorganizacja Dożynek Powiatu 
Chrzanowskiego (zaprezentowanie okazów owoców, kwiatów i różnorodnych ziół pochodzących z dwóch obiektów zielonych znajdujących 
się przy szkole – sadu i ogródka). Oba miejsca stanowią zieloną oazę spokoju.;  wystawa ziół w Urzędzie Miasta Chrzanów 
Udział uczniów” Górskie Luszaki” w XI Powiatowym Rajdzie na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału Chrzanów. 
(SP BALIN) - Apel z okazji Dnia Ziemi; zbiórki makulatury, nakrętek, baterii; posadzenie dębu z okazji Dnia  drzewa; pogadanki tematyczne: 
selektywna segregacja odpadów komunalnych, oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi; udział w konkursach o zasięgu powiatowym 
i gminnym o tematyce ekologicznej; zdobycie II m-ca w II edycji programu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – tworzymy miasto z klimatem; 
udział w programie „Czyste powietrze wokół nas” 
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(PS1) Udział w programie :”Czyste powietrze wokół nas”, Program własny-”Ekologiczne podróże przedszkolaka”  Wycieczka do Ośrodka 
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej ”Geosfera; Udział w konkursie plastycznym ”Co przedszkolak może ,kiedy oddycha się gorzej”                     
Udział w warsztatach –„Ścieżka Edukacji Ekologicznej -Eneris”  Zajęcia-„Wędrówki po niebie” Prelekcja-„Co wiesz o odpadach?” 
(PS 5)  Obchody świąt przedszkolnych: Dzień Pieczonego Ziemniaka, Dzień Marchewki, Dzień Ziemi, Dzień Niepodległości, Dzień Edukacji 
Narodowej, Pierwszy Dzień Wiosny, Mikołaj itp. oraz pielęgnowanie tradycji rodzinnych poprzez uroczystości z udziałem najbliższych: Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Rodzinki; Jasełka, Zajęcia otwarte dla rodziców. Akcje „Sprzątanie Świata”, „Zbieranie makulatury”, 
Zbieranie nakrętek”, „Dary dla schroniska”.  Udział dzieci w Akcjach Edukacyjnych: „Mamo , Tato wolę wodę”, Kubusiowi przyjaciele natury”, 
„Czyste powietrze wokół nas", „Góra grosza”, Zbieramy baterie”, „Kosmiczna Akademia Ruchowa” Pogadanki i zajęcia dotyczące ochrony 
środowiska. Udział w konkursach ekologicznych.  Gry i zabawy sportowe – propagujące zdrowy styl życia.  Teatrzyki o tematyce ekologicznej.  
Spotkania z pracownikiem Sanepidu – prelekcja na temat „Piramida żywienia”., Pielęgniarka – prelekcja na tematy zdrowego odżywiania i 
higieny osobistej”.  Pozyskanie od sponsorów – rodziców dwóch oczyszczaczy powietrza dla przedszkola. Sadzenie drzew w ogrodzie 
przedszkolnym.  
(PS 7) Organizacja pikników rodzinnych i uroczystości przedszkolnych z udziałem rodzin o tematyce ekologicznej; Realizacja własnego 
programu ekologicznego „Żyjmy zdrowo i wesoło”  Udział dzieci w Olimpiadzie Przedszkolaków, Kosmicznej Akademii Ruchowej i innych 
zawodach sportowych; Włączenie się do akcji: Sprzątanie świata, Góra Grosza, WOŚP, Dzieci uczą Rodziców, zbierania nakrętek ”Nakręć się 
na Nadzieję” i surowców wtórnych.Udział dzieci w spektaklach teatralnych, happeningach i konkursach o tematyce ekologicznej 
(PS 8)  Obchody świąt okazjonalnych w przedszkolu typu: Dzień Marchewki, Dzień Dyni,  Realizacja projektów Akademia Aquafresh, 
Programów Kubusiowi Przyjaciele Natury; Dzieciaki Mleczaki; Czyste powietrze wokół Nas;  Zbiórka baterii REEBA Udział w Olimpiadzie 
Pszczelarskiej 
(PS 10)  Organizacja pikników rodzinnych i uroczystości przedszkolnych z udziałem rodzin o tematyce ekologicznej; Udział dzieci w 
Olimpiadzie Przedszkolaków, Programie VEOLIADA oraz zawodach sportowych Włączenie się do akcji: Góra Grosza, WOŚP, Dzieci uczą 
Rodziców, zbierania nakrętek ” i surowców wtórnych. Udział dzieci w spektaklach teatralnych, happeningach i konkursach o tematyce 
ekologicznej; Sadzenie drzew w lesie; Współpraca z nadleśnictwem – systematyczne spotkania z leśnikiem. Udział w konkursach 
plastycznych o charakterze ekologicznym. Realizacja programów autorskich nauczycieli o tematyce ekologicznej. Zbieranie pożywienia dla 
zwierząt leśnych ( szyszki, kasztany, żołędzie). Dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym 
(PS PŁAZA) Program „Kubusiowi przyjaciele natury”. Program „Czyste powietrze wokół nas”. Sportowy Piknik rodzinny pod hasłem „Bądźmy 
eko – bądźmy zdrowi”. Cykl zajęć kulinarnych „Zdrowy przedszkolak” „Olimpiada przedszkolaków” 
(UM-EPS) Szkoły i placówki oświatowe na terenie Gminy Chrzanów na bieżąco realizują zgodnie z programami nauczania zagadnienia w 
zakresie ochrony środowiska oraz kształtowania postaw proekologicznych.   
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
 (SP1)Coroczna organizacja Dnia Ziemi, Dnia Wiosny, organizowanie zbiórek surowców wtórnych (makulatura, zakrętki), projekty 
edukacyjne, konkursy ekologiczne, kręcenie filmików proekologicznych, 
(SP3)Realizacja treści programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, lekcje wychowawcze związane z tematyką ochrony środowiska, 
postaw proekologicznych, udział w kampaniach i akcjach edukacyjnych, m.in. ,,Sprzątanie świata”, kampanie informacyjne i działania w 
zakresie segregacji śmieci, ograniczenia używania przedmiotów wykonanych z materiałów, które nie ulegają biodegradacji 
(SP6) Od 2015 r. – uczniowie biorą czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, zbierają baterie, makulaturę, nakrętki.  
Udział w konkursach o tematyce proekologicznej, rajdy piesze, udział w kampaniach informacyjnych organizowanych przez MBP 
Chrzanów;Kasztanobranie 
(SP8) uczniowie biorą czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, ,, Sprzątanie Beskidów’’- współpraca z PTT, zbierają baterie, makulaturę, 
nakrętki. Udział w konkursach o tematyce proekologicznej, rajdy piesze, udział w kampaniach informacyjnych organizowanych przez MBP 
Chrzanów; zbiórka zużytych telefonów komórkowych i tonerów, współpraca z Veolią, realizacja podstawy programowej z przyrody, biologii, 
geografii, edukacji wczesnoszkolnej 
(SP10) Udział szkoły we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie w kolejnej edycji programu 
"Trzymaj Formę!"  
(SP BALIN) - zbiórki nakrętek, baterii 
- pogadanki tematyczne: oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi, selektywna segregacja odpadów komunalnych  
(PS 7) Kontynuacja działań w kolejnych latach 
(PS 1) 
Zadania w ramach programu własnego-„Ekologiczne podróże przedszkolaka” 
(PS 10)  
Kontynuacja działań w kolejnych latach 
(UM EPS) Bieżąca realizacja zadań. 

ZADANIA PLANOWANE 
 (UM-GKD) 
Tydzień Zrównoważonego Transportu,  
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Światowy Dzień Ziemi  
(SP1) Coroczna organizacja Dnia Ziemi, Dnia Wiosny, organizowanie zbiórek surowców wtórnych (makulatura, zakrętki), projekty 
edukacyjne, konkursy ekologiczne, kręcenie filmików proekologicznych,  
(SP3)Realizacja treści programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, lekcje wychowawcze związane z tematyką ochrony środowiska, 
postaw proekologicznych, udział w kampaniach i akcjach edukacyjnych, m.in. ,,Sprzątanie świata”, kampanie informacyjne i działania w 
zakresie segregacji śmieci, ograniczenia używania przedmiotów wykonanych z materiałów, które nie ulegają biodegradacji 
(SP5) 
Działania zaplanowane na rok 2020/2021 
- Sprzątanie świata klasy 1-8- forma plakatowa, 
-Dzień wiosny z warsztatami ogrodniczo- przyrodniczymi dla przyszłych uczniów klasy pierwszej, 
- Eko-Festyn szkolny z udziałem rodziców i uczniów przyszłej klasy pierwszej „Piknik z piątką na piątkę”(o ile sytuacja epidemiologiczna 
pozwoli) 
- konkursy: 
„Budowa człowieka i jego zdrowie”dla klas 6-8 
„ Na tropach przyrody”dla klas 4-5 
-udział w działaniach o charakterze ekologicznym organizowanym na terenie Chrzanowa  i okolic. 
(SP6) Udział uczniów w 8. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Święto Drzewa dla zwierząt!” 
(SP8) uczniowie biorą czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, ,, Sprzątanie Beskidów’’- współpraca z PTT, zbierają baterie, makulaturę, 
nakrętki.  
Udział w konkursach o tematyce proekologicznej, rajdy piesze, udział w kampaniach informacyjnych organizowanych przez MBP Chrzanów;  
zbiórka zużytych telefonów komórkowych i tonerów, współpraca z Veolią, realizacja podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii, 
edukacji wczesnoszkolnej 
(SP BALIN) - Apel z okazji Dnia Ziemi  
(SP VIRIBUS) Sprzątanie świata, Dzień Ziemi- coroczne akcje prowadzone w szkole. 
(PS 7) Kontynuacja 
(PS PŁAZA)  
Zrealizowane zadania powtarzamy cyklicznie co roku 
W planie przystąpienie do programu 
„Mamo, tato, wolę wodę” 
(UM EPS) Bieżąca realizacja zadań. 

 
Gmina Alwernia 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia”, „Wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia” oraz w ramach programu „Usuwania wyrobów 
azbestowych w Gminie Alwernia” 
Szkoła Podstawowa w Alwerni 
- segregacja odpadów, 
- zbiórka makulatury, 
- zbiórka zużytych baterii 
- zbiórka plastikowych nakrętek 
- coroczny konkurs ekologiczny podczas organizowanego Dnia Dziecka 
- udział w ogólnopolskiej akcji „Kochasz dzieci nie pal śmieci” 
- udział w Powiatowym Konkursie Pszczelarskim” 
- szkolne projekty edukacyjne o tematyce ekologicznej „Smok czy smog?” 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
- prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej i obywatelskiej na lekcjach wychowawczych,  
- prowadzenie akcji upowszechniających dobre praktyki dotyczące segregowania odpadów, zachowań proekologicznych na terenie szkoły/ 
plakaty, panele dyskusyjne, konkursy wewnątrzszkolne/ 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty 
Coroczne akcje promujące zachowanie proekologiczne, takie jak: 
- Dzień Zdrowia 
- Dzień Drzewa 
-Sprzątanie Świata 
-Dzień Wody. 
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Prowadzenie edukacji proekologicznej na godzinach wychowawczych, zajęciach techniki, przyrody, biologii i w.f. 
Elementy edukacji ekologicznej i prozdrowotnej na imprezie społecznej „Zabłyśnij” połączonej z biegiem przełajowym 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Akcje edukacyjne -8 
Pogadanki-7 
warsztaty-6 
wystawy,gazetki – 5 
happeningi ,imprezy kulturalne-6 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
UM Alwernia 
Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia”, „Wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia” 
Szkoła Podstawowa w Alwerni 
- segregacja odpadów, 
- zbiórka makulatury, 
- zbiórka zużytych baterii 
- zbiórka plastikowych nakrętek 
- coroczny konkurs ekologiczny podczas organizowanego Dnia Dziecka. 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
- prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej i obywatelskiej na lekcjach wychowawczych,  
- prowadzenie akcji upowszechniających dobre praktyki dotyczące segregowania odpadów, zachowań proekologicznych na terenie szkoły/ 
plakaty, panele dyskusyjne, konkursy wewnątrzszkolne/ 
ZADANIA PLANOWANE 
Szkoła Podstawowa w Alwerni 
- udział w ogólnopolskich akcjach proekologicznych 
- realizacja szkolnych projektów edukacyjnych o  
tematyce ekologicznej. 
Szkoła Podstawowa w Kwaczale 
- prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej i obywatelskiej na lekcjach wychowawczych,  
- prowadzenie akcji upowszechniających dobre praktyki dotyczące segregowania odpadów, zachowań proekologicznych na terenie szkoły/ 
plakaty, panele dyskusyjne, konkursy wewnątrzszkolne/ 

III.1.2 
Rozbudowa sieci wodociągowo – 
kanalizacyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich 

Powiat Chrzanowski 
(dane GUS) 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Długość czynnej sieci rozdzielczej: 
2015 – 749,3 km 
2016 – 751,9 km 
2017 – 756 km 
2018 – 760 km 
2019 – 762,4 km 
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
2015 - 23 926  szt.  
2016 – 24 009 szt. 
2017- 24 098 szt. 
2018 – 24 030 szt.  
2019 – 24 123 szt. 
ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach 
2015 - 78 174 osób 
2016 -  77 706 osób 
2017 - 77 397  osób 
2018 – 77 048 osób 
2019 -  brak danych  
ludność korzystająca z sieci wodociągowej 
2015 – 125 541 osób 
2016 – 125 133 osoby 
2017- 124 807 osób 
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2018- 124 467 osób 
2019- brak danych  
długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
2015 – 455,4 km 
2016 – 457,1 km 
2017 – 459,8 km 
2018-  463,4 km 
2019 - 467,9 km 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach 
2015- 71 170 osób 
2016 – 70 805 osób 
2017 – 70 612 osób 
2018 – 70 311 osób 
2019 – brak danych 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
2015 – 84 284 osoby 
2016 – 84 019 osób 
2017 – 83 910 osóbv 
2018 – 83 632 osoby 
2019 – brak danych  

Gmina Babice  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Babice. 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jazdówka, Spokojnej, Żniwnej, 
Batorego, Kazimierza Wielkiego, Floriańskiej i Jagiełły.   
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Libiążu Wielkim 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach” 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2016 
Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Strzelniczej w Trzebini.”  W ramach zadania wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej  z rur PVC, zabudowę 
3 szt. Kompletnych studni betonowych DN 1200  i 16 szt. Studni DN 315 PE., przyłącz poza pasem drogi o dł. 37 m. oraz odtworzenie 
zniszczonej nawierzchni na całej szerokości drogi. Wodociągi Chrzanowskie w 2019 r. zmodernizowały na obszarach wiejskich 817 m sieci 
wodociągowej, modernizacja sieci została wykonana w: Młoszowej ul. Sosnowa, Myślachowicach ul. Górna, Bolęcinie ul. Podleśna, Dulowej ul. 
Dąbrowskiej. Gmina Trzebinia w 2019 r. na obszarach wiejskich wybudowała za kwotę 45.660,00 zł w Dulowej 109 m sieci kanalizacji 
deszczowej oraz wykonano 928 m sieci kanalizacji sanitarnej w Młoszowej ul. Trzecia za kwotę 697.263,63 zł. Wodociągi Chrzanowskie nie 
prowadziły rozbudowy sieci sanitarnej na obszarach wiejskich. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wodociągi Chrzanowskie obecnie są w trakcie realizacji przebudowy ok 600 m sieci wodociągowej w Młoszowej ul. Krakowska  
ZADANIA PLANOWANE 
Wodociągi Chrzanowskie planują w kolejnych lata modernizacje i przebudowę sieci wodociągowej. 
Gmina w kolejnych latach planuje budowę sieci kanalizacji w ramach posiadanych środków. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Alwernia UM 
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia 
Środki pochodzą z budżetu Gminy Alwernia 
Wykonanie: 
2016 r. - 11 szt. (50 470,00 zł) 
2017 r. - 10 szt. (50 000,00 zł) 
2018 r. - 10 szt. (50 000,00 zł) 
2019 r. - 20 szt. (100 000,00 zł) 
Wykonanie 1043 m sieci wodociągowej 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 



123 
 

UM Alwernia 
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia 
Środki pochodzą z budżetu Gminy Alwernia 
ZADANIA PLANOWANE 
UM Alwernia 
Kontynuacja programu dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia 

III.1.3 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

energetycznej i gazociągowej  

TAURON Dystrybucja S.A. 
 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE  
Rok 2015 
Liczba zadań imiennych sieciowych  - 17 szt. 
Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej  
1. Długość linii kablowych średniego napięcia  - 11,48 km 
2. Długość linii napowietrznych ŚN – 0 km 
3. Długość linii kablowych nN – 0,8 km 
4. Długość linii napowietrznych nN – 7,01 km 
5. Liczba nowych stacji -  4 szt.  
6. Liczba zakupionych transformatorów – 3 szt. 
Rok 2016 
1. Liczba zadań imiennych sieciowych  - 25 szt. 
2. Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej  
3. Długość linii kablowych średniego napięcia  - 11  km 
4. Długość linii napowietrznych ŚN – 0,9 km 
5. Długość linii kablowych nN – 7,18 km 
6. Długość linii napowietrznych nN – 22,63 km 
7. Liczba nowych stacji -  5 szt.  
8. Liczba zakupionych transformatorów – 2 szt. 
Rok 2017 
Liczba zadań imiennych sieciowych  - 16 szt. 
Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej  
1. Długość linii kablowych średniego napięcia  - 9,2  km 
2. Długość linii napowietrznych ŚN – 5,2 km 
3. Długość linii kablowych nN – 4,71 km 
4. Długość linii napowietrznych nN – 21,38 km 
5. Liczba nowych stacji -  4 szt.  
6. Liczba zakupionych transformatorów – 2 szt. 
Rok 2018 i 2019 
Liczba zadań imiennych sieciowych  - 51 szt. 
Kwota zrealizowanych inwestycji 26,397 mln zł 
Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej  
1. Długość linii kablowych średniego napięcia  - 25,63  km 
2. Długość linii napowietrznych ŚN – 1,91 km 
3. Długość linii kablowych nN – 14,12 km 
4. Długość linii napowietrznych nN – 15,13 km 
5. Liczba nowych stacji -  18 szt. 
6. Liczba złącz kablowych ZK-SN: 2 szt.  
7. Liczba zakupionych transformatorów – 7 szt. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rok 2020 
Liczba zadań imiennych sieciowych  - 36 szt. 
Koszt realizowanych inwestycji: 13 mln 
Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej  
1. Długość linii kablowych średniego napięcia  - około 17  km 
2. Długość linii napowietrznych ŚN – około 0,1 km 
3. Długość linii kablowych nN – około 3,2 km 
4. Długość linii napowietrznych nN – około 3,4 km 
5. Liczba nowych stacji -  około 10 szt.  
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6. Liczba zakupionych transformatorów – około 10 szt. 
ZADANIA PLANOWANE 
Plany modernizacyjne na lata 2021- 2023 
Liczba zadań imiennych sieciowych  - 131 szt. 
Koszt realizowanych inwestycji: 99,5 mln 
Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej  
1. Długość linii kablowych średniego napięcia  - około 742  km 
2. Długość linii napowietrznych ŚN – około 8,7 km 
3. Długość linii kablowych nN – około 18,5 km 
4. Długość linii napowietrznych nN – około 137 km 
5. Liczba nowych stacji -  około 87 szt.  
6. Liczba zakupionych transformatorów – około 31 szt. 

Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. - Oddział Zakład 
Gazowniczy w Krakowie -  
Gazownia w Chrzanowie 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
PSG – SIEĆ GAZOWA 
2015-  6018 m 
2016-  4832 m 
2017-  7183 m 
2018- 19847 m 
2019- 15860 m 
Razem 53740m 

III.1.4 

Zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych poprzez nadanie im 

nowych funkcji gospodarczych, 
rekreacyjnych lub przyrodniczych, w 

tym likwidacja pozostałości 
poprodukcyjnych i dzikich składowisk 

Gmina Alwernia 
UM Alwernia 
Brak takich terenów w granicach Gminy Alwernia. 
 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019 r. - Opracowywanie dokumentów planistycznych pod kierunkiem zmiany przeznaczenia tych terenów poprzemysłowych,  które 
utraciły swoje funkcje. 
Zagospodarowanie rekreacyjne i gospodarcze akwenów wodnych (np. Balaton - dawne wyrobiska) i ich otoczenia. 
Zadanie realizowane na bieżąco. 

III.1.5 

Działania związane z promocją i 
wsparciem wykorzystywania na 
terenie Powiatu Chrzanowskiego  

odnawialnych źródeł energii 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Ochrony 

Środowiska  

Brak realizacji do 2019 roku 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na 6 klubach sportowych zlokalizowanych na ternie gminy Babice  
 Montaż paneli fotowoltaicznych na 2 budynkach Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 
ZADANIA PLANOWANE 
 objęcie programem rozwoju fotowoltaiki na terenie powiatu chrzanowskiego kolejnych obiektów powiatowych    

Gmina Libiąż  

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, 
Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
ZADANIA PLANOWANE 
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Libiąż 

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Działania edukacyjne dla mieszkańców. 
Realizacja od 2018 r. projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 
Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” Projekt nr RPMP.04.01.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Działania edukacyjne dla mieszkańców. 
Realizacja projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 
Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” Projekt nr RPMP.04.01.  
ZADANIA PLANOWANE 
Działania edukacyjne dla mieszkańców. 
Realizacja od 2018 r. projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 
Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” Projekt nr RPMP.04.01. 
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Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2016-2018 
Gmina Trzebinia - z uwagi na występujące przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu tj. 
pyłu zawieszonego PM10 i benzopirenu - została ujęta w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zgodnie z 
wytycznymi realizacja działań naprawczych polegać będzie na wdrażaniu gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) i 
eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. Również (zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw), stare, nisko sprawne kotły i piece węglowe, obecnie eksploatowane, muszą zostać 
zlikwidowane do końca 2022 r. Gmina Trzebinia posiada zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr 
XXXI/404/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z 31 marca 2017 r. i Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia przyjęty Uchwałą 
nr XVI/190/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z 29 stycznia 2016 r. 
Z uwagi na tradycje górnicze gminy, problem emisji zanieczyszczeń z gospodarstw indywidualnych wymagał będzie systematycznej 
redukcji. Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów, a także nieodpowiedni stan 
techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, układu krążenia i chorób nowotworowych. W celu 
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz z uwagi na planowane działania naprawcze, Gmina Trzebinia kontynuuje program dotacji dla 
osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do instalowanych ekologicznych urządzeń grzewczych - na podstawie „Regulaminu udzielania 
dotacji celowych”, obejmujących zakup i montaż: 

a) elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania, 
b) gazowych kotłów centralnego ogrzewania, 
c) olejowych kotłów centralnego ogrzewania, 
d) kotłów centralnego ogrzewania na biomasę spełniających wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/EC(WE); do dnia 30.06.2017 r. kotły odpowiadały wymogom klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, 
e) węglowych kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/EC(WE); do dnia 30.06.2017 r. kotły odpowiadały wymogom klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, 
f) pomp ciepła, 
g) kolektorów słonecznych. 

2019 
Gmina Trzebinia posiada zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr VIII/89/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z 
dnia 26 kwietnia 2019 r. Podstawowym założeniem dla celu głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Trzebinia jest 
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W dniu 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego 
podjął Uchwałę nr 1882/18, na mocy której przyznano pełne dofinansowanie w wysokości 60% poniesionych kosztów inwestycji dla 
projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 
Brzesko, Alwernia, Babice Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Poddziałania 4.1.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w 
oparciu o umowę partnerską 10 Gmin. Gmina Nowy Targ jest Liderem przedsięwzięcia. Koszt łączny Projektu to 52 678 506,37 zł; w tym 
po stronie Gminy Trzebinia 3 165 000,00 zł (z tego dotacja 60% - 1 732 000,00 zł). Na podstawie przeprowadzonego w 2017 r. naboru 
wniosków o dofinansowanie, na terenie Gminy Trzebinia planowana jest instalacja w 2020 następujących urządzeń: ogniwa 
fotowoltaiczne: 103 instalacje, kolektory słoneczne: 44 instalacje, pompy ciepła do podgrzewania c.w.u.: 25 instalacji, kotły na biomasę: 6 
instalacji 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
W 2019 r. w ramach Projektu prowadzono działania, m.in.: zawarto umowy z mieszkańcami na dofinansowanie do OZE, kontakt 
z mieszkańcami,  w sprawie realizacji Projektu, współpraca z Liderem i Menażerem Projektu, (w tym: uczestniczono w spotkaniach 
roboczych w Nowym Targu; uczestniczono w pracach nad przygotowaniem SIWZ na Zarządzanie Projektem; uczestniczono w pracach nad 
przygotowaniem SIWZ na montaż instalacji OZE), ogłoszono dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do OZE, -zorganizowano 
spotkanie z mieszkańcami.  
Termin zakończenie realizacji projektu to 31.06.2021 r. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM-GKD) 
Dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii 
2018 – 148 454,62 zł 
2019 –  245 842,57 zł 
Lata 2015-2018 taj jak w raporcie  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM-GKD) 
Udział w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin:  Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze 
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Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”  
ZADANIA PLANOWANE 
(UM-GKD) 
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” 

Gmina Alwernia 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Realizacja projektu partnerskiego „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 
Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  
Wartość projektu: 52 678 506,37 zł. 
Wartość projektu dla Gminy Alwernia: 1 253 984,01 zł 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
UM Alwernia 
Realizacja projektu partnerskiego „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 
Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”  współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
Wartość projektu: 52 678 506,37 zł. 
Wartość projektu dla Gminy Alwernia: 1 253 984,01 zł 

III.1.6 

Zwalczanie niskiej emisji w tym: 
termomodernizacja budynków, 
wymiana pieców oraz realizacja 

dedykowanych kampanii 
informacyjnych 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Inwestycji i Obsługi 
Starostwa  - realizator zadań 

 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015r.:  
„Zarządzanie Energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Chrzanowskiego – Termomodernizacja budynków szkolnych SOSW w 
Chrzanowie, 
PCE W Chrzanowie, ZSTU w Trzebini”- Remont instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w 
Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1 i 5. Kwota umowy brutto: 223.484,32 zł „Zarządzanie Energią w budynkach użyteczności publicznej 
Powiatu Chrzanowskiego – Termomodernizacja budynków szkolnych SOSW w Chrzanowie, PCE w Chrzanowie, ZSTU w Trzebini” - Remont 
instalacji centralnego ogrzewania budynku dydaktycznego i warsztatów szkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie, ul. 
Fabryczna 27. Kwota umowy brutto: 385 414,73 zł 2016r.: „Termomodernizacja budynku, przebudowa wejścia do hali sportowej, 
przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem, przebudowa instalacji elektrycznej, odgromowej w budynku hali sportowej 
Zespołu szkół w Libiążu.” Kwota umowy brutto: 1 682 797,83 zł „Przebudowa instalacji nawiewnowywiewnej w budynku hali sportowej 
Zespołu Szkół w Libiążu.” Kwota umowy brutto: 442 887,85 zł 2017r.: „Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół 
Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini” Kwota umowy brutto: 158 368,27 zł „Zmiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia 
dachowego oraz wykonaniem docieplenia połaci dachu budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. 
Focha 3.” Kwota umowy brutto: 551 306,21 zł 2018r.: „Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3” Kwota umowy brutto: 195 970,40 zł Montaż opraw LED ze Środków Ochrony 
Środowiska w ramach prowadzonych prac: „Remont Sali narad w budynku Starostwa Powiatowego” Kwota 18 867,00 zł 2019r.: 
„Przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 
Chrzanów.” Kwota umowy brutto: 338 321,25 zł 

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Dotacja celowa z budżetu Gminy Babice na dofinansowanie kosztów zadania związanego z wymianą starego źródła ciepła w budynkach i 
lokalach mieszkalnych na nowe źródło ciepła w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Ilość wymienionych pozaklasowych kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych 
w roku 2018 – 26  
 w roku 2019 – 36  
Zadanie jest kontynuowane 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015- 2018 
Gmina zrealizowała projekt termomodernizacji 18 budynków publicznych w gminie Trzebinia, koszt ogółem: 4.927.186,97 zł. (2012 - 2013) 
Wykaz budynków, których modernizację przeprowadzono w latach 2014-2017 znajduje się w Raporcie o stanie gminy. 
2019 r. - W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w 2019 r. ze środków budżetu udzielono 134 dotacje na kwotę 511.466,26 zł, w 
tym dofinansowano: kotły gazowe: 110 szt., kotły elektryczne: 1 szt., kotły węglowe spełniające wymogi „ekoprojektu”: 17 szt., kotły na pellet 
spełniające wymogi „ekoprojektu”: 4 szt., pompy ciepła: 1 szt., kolektory słoneczne: 1 szt. 
Gmina Trzebinia posiada zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr VIII/89/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z 
dnia 26 kwietnia 2019 r. Podstawowym założeniem dla celu głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Trzebinia jest zwiększe-
nie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
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ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja zadań.  
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Ochrony 

Środowiska  

Brak realizacji do 2019 roku. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
realizacja projektu EKO-POWIAT 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM-GKD) 
Kampanie :  
2015 – „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”,   
2016 – „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada?”, 
2017 – „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada” 
2018 – Tydzień zrównoważonego transportu 
2019 – „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”.  
„Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września” – cyklicznie od 2015 r. 
Poniesione koszty na kampanie edukacyjne:  
2018 r. - 49 295,68 zł 
2019 r. – 30 000,00 zł 
Lata 2016 i 2018 taj jak w raporcie  
(UM-IRZ) 
W ROKU 2019 dokonano następujących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Głęboka modernizacja energetyczna 
wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM – Przedszkole Samorządowe nr 11 w 
Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie, Przedszkole Samorządowe w Balinie, Szkoła Podtawowa w Luszowicach. 

Gmina Libiąż  ZADANIA ZREALIZOWANE 
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania – 570.000 zł 
Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze gminy Libiąż poprzez wymianę starych kotłów węglowych na kotły gazowe”  
współfinansowany z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Zakończenie projektu „Obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Libiąż poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe” realizowanego w 
ramach RPO WM na lata 2014-2020 
Dopłaty z budżetu gminy Libiąż dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne   

Gmina Alwernia 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Realizacja projektu: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
 wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi  współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Wartość projektu: 1 239 617,88 zł. Wymiany: 53 szt. (gaz), 8 szt. (biomasa) 
 „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) wraz z działaniami informacyjno – 
promocyjnymi współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
Wartość projektu: 853 048,58 zł. Wymiany: 42 szt. (kotły na węgiel klasy 5) 
2018 
Realizacja prac związanych z termomodernizacją dwóch budynków użyteczności publicznej (szkoła podstawowa w Alwerni i Regulicach). 
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych – 35 wymian. 
 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
UM Alwernia 
Realizacja projektu: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
 wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi  współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) wraz z działaniami informacyjno – 
promocyjnymi współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
ZADANIA PLANOWANE 
UM Alwernia 
Planowane udzielanie dofinansowań do wymiany kotłów pozaklasowych na kotły na gaz ze środków budżetu Gminy 
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III.1.7 
Działania związane z utylizacją 

odpadów niebezpiecznych na terenie 
powiatu, w tym usuwanie azbestu 

Gmina Alwernia 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Realizacja programu „Usuwania wyrobów azbestowych w Gminie Alwernia” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych: 
2018 r. - 138,210 Mg (38 212,30 zł) z 53 posesji 
2019 r. - 163,640 Mg (45 243,18 zł) z 69 posesji 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty 
Edukacja z zakresu szkodliwości azbestu  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
UM Alwernia 
Realizacja programu „Usuwania wyrobów azbestowych w Gminie Alwernia” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
ZADANIA PLANOWANE 
 UM Alwernia 
Planowane przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu 

  

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Odbiór transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Babice. 
 ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Odbiór transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Babice. 
ZADANIA PLANOWANE 
Odbiór transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Babice 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM-GKD) 
„Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek 
organizacyjnych Gminy”  
2015 – 65 122,77 zł 
2016 – 63 870,12 zł 
2017 – 49 613,93 zł 
2018 – 54 457,92 zł 
2019 – 74 569,52 zł  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM-GKD) „Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek 
organizacyjnych Gminy”  
ZADANIA PLANOWANE 
 (UM-GKD) „Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek 
organizacyjnych Gminy” 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2017-2018 
Gmina Trzebinia organizuje akcję wywozu odpadów azbestowo- cementowych z posesji osób prywatnych, które wcześniej złożyły wniosek o 
ich wywóz. Wykonawca wywożący pokrycia eternitowe wybierany jest w drodze przetargu nieograniczonego lub na podstawie zarządzenia 
nr 0050.378.2015.BZP.56 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.12.2015 r. 
Wartość umowy (zł)               Ilość wywiezionych odpadów /Mg/ 
2017:50 000 zł - 182,27 Mg 
2018: 100 000,00 zł - 368,16 Mg 
2019 
Gmina Trzebinia organizuje akcję wywozu odpadów azbestowo- cementowych z posesji osób prywatnych, które wcześniej złożyły wniosek o 
ich wywóz.  W 2019 r. zadanie zrealizowała za kwotę: 99.999,90 zł. W tej kwocie odebrano  340 Mg azbestu od mieszkańców Gminy 
Trzebinia.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja realizacji zadania. 

  Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuowanie gminnego programu związanego z usuwaniem azbestu.   
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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 

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

III.2.1 

Współpraca w zakresie wypracowania 
wspólnego kalendarza wydarzeń 
kulturalnych i sportowych na terenie 
Powiatu Chrzanowskiego oraz systemu 
ich promocji.  

Powiat Chrzanowski  
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Współpraca Powiatu Chrzanowskiego z Gminami Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, której efektem było wydawanie kalendarza 
imprez powiatowych (2015-2018) 
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  

LGD partnerstwo na Jurze 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” organizuje wszelakiego rodzaju wydarzenia na terenie powiatu chrzanowskiego w 
przeważającej części z podmiotami dodatkowymi, zawsze z nimi wypracowując wspólne podejście w zakresie samej organizacji wydarzeń 
ale również wypracowując wspólne kalendarze wydarzeń. Współorganizatorami są najczęściej dla nas JST i ich jednostki, NGO, KGW, osoby 
fizyczne będące społecznikami, regionalistami. Wraz z współorganizatorami zakładamy maksymalną promocję każdego przedsięwzięcia. 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI/ PLANOWANE 
Ciężko oszacować ze względu na panującą obecnie sytuacje na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 

 
Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Projekty PRO BONO 
Projekty OSP  Brodła 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (MBP) 
2015-2019 
Kulturalny Chrzanów  
merytoryczne i graficzne opracowanie kalendarza imprez kulturalnych oferowanych przez trzy instytucje kultury: Miejską Bibliotekę 
Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Muzeum w Chrzanowie  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (MBP) 
KCh – kontynuacja  

ZADANIA PLANOWANE (MBP) 
KCh -Kontynuacja  

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
wydała kalendarz najważniejszych imprez w gminie, który dystrybuowany był do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy 
Trzebinia; dodatkowo we współpracy z sąsiednimi gminami i Starostwem Powiatowym tworzony był Kalendarz Imprez w Powiecie 
Chrzanowskim, natomiast we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich - także Kalendarz Wydarzeń Jurajskich. 
2019 r. - Został wydany kalendarz najważniejszych imprez w gminie, który dystrybuowany jest wśród mieszkańców gminy. Termin 
cyklicznej imprezy Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego przebiegającej na trasie Kraków-Trzebinia uzgadniany jest z władzami miasta 
Krakowa. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Wybrane przedsięwzięcia są konsultowane w zakresie możliwości wspólnej promocji na terenie Powiatu.  
Gmina opracowuje kalendarz imprez, natomiast odmienny sposób planowania wydarzeń przez poszczególnych organizatorów uniemożliwia 
stworzenie wspólnego kalendarza imprez. 

III.2.2 
Rozwój marki „Chrzanolandia” jako 

produktu turystycznego 
wyróżniającego Powiat Chrzanowski 

LGD partnerstwo na Jurze 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W ramach marki ,,Chrzanolandia” Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” realizuje projekty własne, projekty współpracy, 
imprezy kulturalne i inne wydarzenia wyróżniające powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego, poniżej kilka 
najważniejszych realizacji : 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
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na tle województwa małopolskiego 
(poszerzenie oferty imprez  

i wydarzeń kulturalnych oraz 
zintegrowana promocja). 

 Organizacja lub współorganizacja lub wsparcie imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych takich jak: Chrzanolandia zaprasza na 
…,,Ziemniaczysko pod Lipowcem”, ,,Szanty na Wiśle”, Chrzanolandia zaprasza na …,,Jarmark Cudów”, Chrzanolandia zaprasza na 
…,,Jarmark Wielkanocny”, Chrzanolandia zaprasza na …,,Orszak trzech Króli” ,,Chrzanowski Jarmark Bożonarodzeniowy”, ,,Rajd Konny 
trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego”,  ,,Jarmark Mikołajski”, ,,Majówka u Bernardynów” 

 Od 2018 roku Kolejka „Pociąg do Małopolski” była bezpłatną atrakcją podczas lokalnych imprez. Przejazdy Ciuchcią cieszyły się 
ogromną popularnością wśród uczestników wydarzeń, jednocześnie będąc świetnż promocją dla LGD, marki ,,Chrzanolandia” i powiatu 
chrzanowskiego -  łącznie odbyło się od 2018 roku ok 40 przejazdów. 

 2016-2018 Międzynarodowy projekt współpracy pn. „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i 
małych miast” – projekt zakładał działania mające na celu promocję turystyki poprzez współpracę i wymianę doświadczeń w procesie 
rozwoju, w tym zarządzania i promocji małopolskich i austriackiego ekomuzeum. 

 2018-2019 Projekt własny LGD pn. ,,EKO-Chrzanolandia - kompleksowy projekt edukacyjny dla mieszkańców powiatu 
chrzanowskiego” - operacja obejmowała pięć zadań promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

 2018-2019 Projekt własny LGD pn. 
,,Utworzenie oferty turystycznej dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" poprzez wyłonienie siedmiu 
produktów turystycznych” – operacja zakładała wyłonienie i promocje 7 produktów turystycznych powiatu chrzanowskiego w postaci 
potraw. 

 Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” przeprowadziła działania dzięki którym wpisała 5 potraw z terenu powiatu 
chrzanowskiego na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez MRiRW: 

 Hulajdy, 
 Parzybroda Mirowska, 
 Buchta Bolęcińska, 
 Mętkowska Marchwionka 
 Krówka Regulicka, 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI/ PLANOWANE 
Ciężko oszacować ze względu na panującą obecnie sytuacje na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 

Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Promocja marki „Chrzanolandia” poprzez wzmocnienie oferty czasu wolnego mieszkańców sołectwa Żarki oraz sołectwa Gromiec 

Powiat Chrzanowski, 
 

Wydział Promocji i Funduszy 
Pozabudżetowych 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Współpraca z LGD Partnerstwo na Jurze w zakresie współorganizacji (wsparcie finansowe)  przy organizacji imprezy Ziemniaczysko pod 
Lipowcem  
2015- 3000 zł 
2016-6500 zł 
2017- 10 000 zł 
2019 – 13 000 zł 
Realizacja projektów w ramach małych grantów (LEADER) 
Poprawa jakości życia mieszkańcom wsi oraz promocja obszarów wiejskich poprzez wydanie publikacji o tematyce turystycznej wraz z jej 
wersją mobilną – projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. „Przewodnik turystyczny „ZIEMIA CHRZANOWSKA na rowerze i pieszo” – z zakresu 
małych projektów w ramach działania 413 PROW (realizacja zadania2014/2015)Rozwijanie aktywności turystycznej i rekreacyjnej na 
terenie powiatu chrzanowskiego, a także rozpowszechnianie kultury i tradycji powiatu chrzanowskiego poprzez wydanie materiałów 
informacyjnych oraz gadżetów związanych z turystyką.  Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. "Pakiet Turysty Chrzanowskiego" - 
przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnych i materiałów promujących powiat chrzanowski, z zakresu małych projektów, w ramach 
działania 413 PROW (realizacja 2014/2015) 

III.2.3 

Współpraca z miastem Krakowem  
i konurbacją śląską w zakresie 

realizacji wspólnych przedsięwzięć 
oraz uzupełnienie oferty krakowskiej i 

śląskiej elementami oferty 
turystycznej Powiatu Chrzanowskiego. 

Powiat Chrzanowski, 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 – Starostwo Powiatowe w Chrzanowie było współorganizatorem XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Główny organizator 
Dni – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie wyznaczył kilkanaście przeznaczonych do zwiedzania obiektów na terenie całego 
Województwa Małopolskiego, w tym należącą do Powiatu Chrzanowskiego – Płazę. W ciągu dwóch dni: 19 i 20 maja 2018 roku turyści z 
wielu miast Polski przyjeżdżali do Płazy, gdzie w ramach tzw. trasy zachodniej mogli poznać ciekawe obiekty i ich historie. W programie XX 
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego znalazło się m.in.: zwiedzanie pieca kręgowego w Płazie, zwiedzanie kamieniołomu Wapiennik, 
przejazd drezyną rowerową, czy zwiedzanie Muzeum Życia Codziennego w Płazie. 
2015-2019 – Powiat Chrzanowski jest Członkiem MOT w Krakowie w zakresie promocji turystycznej woj. Małopolskiego na arenie krajowej i 
międzynarodowej   
2015-2019 – działalność Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie, współpraca z MSiT w Krakowie w zakresie 
promocji województwa małopolskiego  
2015-2019 – współpraca z Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie  
2015 – współorganizacja z centrum Art. Plus wystaw malarstwa w ramach prgramu Derby Artystyczne Śląsk& Małopolska 
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Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (MBP) 2017-2019  I, II i III Forum Regionalne. Między Małopolską a Górnym Śląskiem -organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Chrzanowie we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach oraz Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie 
i Zamek Lipowiec. 
(Basen) Uczestnictwo w Małopolskim Festiwalu Innowacji  

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
IV Forum Regionalne: Między Małopolską a Górnym Śląskiem – 23-24 październik 2020 (MBP) 
ZADANIA PLANOWANE 
V Forum Regionalne. Między Małopolską a Górnym Śląskiem – 2021 (MBP) 

Muzeum Nadwiślański 
Park Etnograficzny i 
Zamek Lipowiec w 

Wygiełzowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizacja we współpracy z instytucja kultury m. Katowic (instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki)                           5 kolejnych edycji  
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie 
współrealizacja 3 edycji Forum Regionalnego  „Między  Małopolską a Górnym Śląskiem” z Bibliotek a Miejską w Chrzanowie i Instytutem 
Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Przygotowania do na 2021 realizacji XXX Jubileuszowego  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej 
zamykającego cykl spotkań muzycznych w tej formule w Wygiełzowie 
przygotowanie IV Forum Regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem” pn. „Solidarni w Niepodległości”  
ZADANIA PLANOWANE 
Nowy cykl muzyczny 
„Letnie koncerty muzyczne” w Wygiełzowie w nowej formule 4 koncertów letnich 
Realizacja kolejnych edycji Forum 

Muzeum im. Ireny i 
Mieczysława Mazarakich 

w Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Uczestnictwo w Małopolskim Festiwalu Innowacji 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Alwerni 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 
- Małopolskiego Festiwalu  Smaku  Kraków i  Oświęcim  (KGW Mirów), 
- ZPiT Krakowiaczek - wiosna kulturalna  w Nowym Sączu, 
- Pawie Pióro w Trzebini, 
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych Szachistów, 
2016 
- Światowe Dni Młodzieży w Ogrodach klasztornych w Alwerni- Koncert ZPiT Krakowiaczek, 
- Jubileusz Zespołu Hamernik w NCK Kraków-występ ZPiT Krakowiaczek, 
- Noc Muzeumw Chrzanowie i Cieszynie-występ ZPiT Krakowiaczek, 
- Centralne uroczystości 400lat Klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni, 
2017 
- Rajd Ułanów w Alwerni, 
- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na Rynku w Alwerni, 
- Widowisko Świętojańskie-występ wspólny z krakowskim chórem Crakow Singers, 
- Dożynki Powiatowe w Ogrodach Klasztoru, 
- Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja w LO w Piekarach, 
- Koncert ZPiT w Olczy-Zakopane, 
2018 
- Jesienny pokaz klasyków na Rynku w Alwerni, 
- Małopolska Szkoła Tradycji MCK Sokół Nowy Sącz, 
-  Koncert  wiosenny z Krakowiaczkiem dla Fundacji Energetyk, 
2019 
- Koncert Artystów „Śpiewanie bez granic” w Klasztorze, 
- Ziemniaczysko w Wygiełzowie, 
- Plener plastyczny na Rynku w Alwerni, 

ZADANIA PLANOWANE 
Święto Dzieci Gór Nowy Sącz w2021r. 
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III.2.4  

Działania na rzecz ujednolicenia 
systemu informacji turystycznej oraz 
utworzenia zintegrowanego systemu 

identyfikacji indywidualnej na terenie 
Powiatu Chrzanowskiego. 

LGD Partnerstwo na Jurze, 
 

Powiat Chrzanowski, 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W latach 2016-2018 zrealizowano projekt współpracy pn. „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i 
małych miast” w ramach którego: 

 Nagrano i wypromowano spot promujący potencjał powiatu chrzanowskiego 
 Wykonano tablice turystyczne umieszczone przy Skansenie w Wygiełzowie i przy Rynku w Alwerni 
 Utworzono i wypromowano stronę internetową www.chrzanolandia.com.pl 
 Wykonano, rozpromowano i rozdystrybuowano  mapkę turystyczną powiatu chrzanowskiego 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI/ PLANOWANE 
Ciężko oszacować ze względu na panującą obecnie sytuacje na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 

Powiat Chrzanowski  
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015-2019 
Funkcjonowanie Powiatowego Centrum informacji Turystycznej w Wygiełzowie, współpraca z województwem małopolskim   w ramach 
MSiT, przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych powiatu chrzanowskiego do punktów informacji turystycznej w 
Chrzanowie i Trzebini  

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015-2019 
Działalność w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Punktu Informacji Turystycznej - prowadzonego ramach 
Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MBP) ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Kontynuacja (MBP)  
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja (MBP) 

Gmina Alwernia 
ZADANIA ZREALIZOWANE 

Wykonanie tablic informacyjnych – znaków dot. Atrakcji turystycznych na terenie Gminy Alwernia i umieszczenie ich na granicach Gminy. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Gmina Trzebinia włączyła się do sieci Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.  
W 2018 UM w Trzebini wykonał m.in.: tablicę informacyjną  dot. skałki wspinaczkowej, która została zamontowana nad Balatonem. 
2019 
Działalność punktu informacji turystycznej w ramach Małopolskiego System Informacji Turystycznej (DK "Sokół"), współpraca ze Związkiem 
Gmin Jurajskich – stowarzyszeniem, którego głównym celem jest promocja walorów turystycznych gmin Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
tworzenie wspólnie z organizatorami kalendarza imprez gminnych dostępnego w wersji drukowanej (dystrybucja do każdego gospodarstwa 
domowego w gminie) oraz na stronach internetowych gminy i instytucji kultury. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy 
Trzebinia w celu zachowania jednolitych standardów - herbu Gminy Trzebinia, logotypów promocyjnych, znaków wybranych jednostek 
gminy Trzebinia i druków firmowych. Zarządzeniem nr 0050.343.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.10.2019 r. system został 
wdrożony i na bieżąco przeprowadzane są konsultacje mające zapewnić prawidłowe zastosowanie poszczególnych jego elementów. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Kontynuacja realizacji zadań z 2019 r. 

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 poszerzenie 
oferty wydarzeń o ugruntowanej 

pozycji w regionie. 

LGD Partnerstwo na Jurze, 
 

Powiat Chrzanowski, 
 

Gminy Powiatu 
Chrzanowskiego, 

 

Organizacje pozarządowe, 
 

Instytucje kultury 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” rozwija ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych w parciu o zasoby powiatu 
chrzanowskiego poprzez organizację, współorganizację lub wsparcie, poniżej najważniejsze z nich: 
 01.09.2019 ,, Festiwal tradycyjnych przepisów” – prezentacja 10 wyłonionych potraw tradycyjnych powiatu chrzanowskiego wraz z 

degustacją organizowaną przez KGW lub animatorów miejscowości tematycznych z terenu powiatu chrzanowskiego 
 Chrzanolandia zaprasza na …,,Ziemniaczysko pod Lipowcem” – impreza ukazująca potencjał powiatu chrzanowskiego (corocznie 

zaproszonych min 70 rzemieślników i wystawców min 20 KGW oferujących w trakcie imprezy bezpłatne warsztaty swojego rzemiosła) 
 Chrzanolandia zaprasza na…,,Jarmark Wielkanocny” (w trakcie imprezy możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty warsztatów 

rękodzielniczych oferowanych przez KGW i pozostałych wystawców) 
 Konkursy potraw regionalnych 
 Coroczne wsparcie Miejscowości Tematycznych w organizacji Festiwali, warsztatów czy innych przedsięwzięć 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI/ PLANOWANE 
Ciężko oszacować ze względu na panującą obecnie sytuacje na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym – wydarzenia cykliczne: 
1. Dożynki Powiatowe  
2. Powiatowy Dzień Seniora  

http://www.chrzanolandia.com.pl/
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3. Dni powiatu ( w ramach organizacji dni miast w Alweni, Chrzanowie, Libiążu, Trzebini)  
4. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i MDP z terenu powiatu chrzanowskiego  
5. współorganizacja z PDPS w Płazie  „Domek artystów Wszelakich” 
6. organizacja radu rowerowego Wędruj z nami papieskimi szlakami  
7. organizacja Ekorajdu z powiatem chrzanowskim 
8. współorganizacja koncertów Chórów Maryjnych w Czernej  
9. współorganizacja Koncertów Papieskich w Mętkowie z Fundacją BARKA 
10. współpraca i wsparcie finansowe przy organizacji  imprez: Chechło RUN, Puszcza RUN, Rajd rowerowy Kraków – Trzebinia, obchody 

święta Niepodległości, Biesiada Patriotyczna  
11. włączenie się w organizację imprezy Ziemniaczysko pod Lipowcem 9 współpraca z LGD Partnerstwo  na Jurze) 
12. współpraca z TCK w Trzebini, LCK w Libiążu, SOK w Alwerni, MOKSiR w Chrzanowie, GOK w Babicach  w zakresie organizacji wydarzeń 

i imprez o zasięgu ponadlokalnym 
13. współorganizacja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Libiążu (LCK Libiąż oraz Szkoła Muzyczna w Libiążu) 
14. współorganizacja z MNPE w Wygiełzowie wydarzen na terenie Skansenu ( Etnomania, Święto Miodu, Koncerty Muzyki Kameralnej i 

Organowej, przeglądy Zespołów Obrzędowych) 

Muzeum im. Ireny i 
Mieczysława Mazarach w 

Chrzanowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o bogactwie historycznym i kulturalnym regionu takich jak Noc 
Muzeum, Średniowieczny Jarmark Mikołajski, Festiwal Muzyczny „Dialog Kultur”, Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl Chrzanów”  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Organizacja w roku bieżącym wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o bogactwie historycznym i kulturalnym regionu takich jak Noc 
Muzeum, Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl Chrzanów”  
ZADANIA PLANOWANE 
Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o bogactwie historycznym i kulturalnym regionu takich jak Noc Muzeum, 
Średniowieczny Jarmark Mikołajski, Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl Chrzanów” 

Muzeum nadwiślański Park 
Etnograficzny i Zamek 

Lipowiec w Wygiełzowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
zrealizowany cykl imprez folklorystycznych z prezentacjami ginących zawodów, dokonań zespołów folklorystycznych oraz prezentacji 
produktów lokalnych 
(„Przegląd Zespołów Folklorystycznych – po krakowsku”, „Konkurs potraw Regionalnych – przy chłopskim stole”, Tradycyjny Odpust pod 
czerwoną Jarzębiną”  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  

W przygotowaniu kolejny cykl spotkań zaplanowanych w 2021 ZADANIA PLANOWANE 
Utrzymanie kolejnych edycji wydarzeń folklorystycznych w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie 

Libiąskie Centrum Kultury 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
X Dożynki Powiatowe w Libiążu, Dożynki Gminne w Gromcu, Święto Chleba – Dożynki Gminne w Żarkach, Święto Chleba – Dożynki Gminne 
w Gromcu, XIV Dożynki Powiatu Chrzanowskiego, XVII Biesiada Patriotyczna, XVIII Biesiada Patriotyczna „Złota Polska Jesień, XIX Biesiada 
Patriotyczna „Hej ho, hej ho na biesiadę by się szło”, XX Biesiada Patriotyczna „Hej, hej ułani”, XXI Biesiada Patriotyczna „Bohaterom dnia 
codziennego”, Na ludowo – Dom Kultury w Żarkach, Biesiada Barbórkowa – Dom Kultury w Żarkach.  
ZADANIA PLANOWANE 
Święto Węgla i Wina Dożynki Gminne Święto Niepodległości w gminie Libiąż 

Fundacja im. Brata Alberta – 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizowanie Integracyjnego Pikniku Muzycznego dla osób niepełnosprawnych.  
Aktywny udział WTZ w lokalnych imprezach; „Ziemniaczysko pod Lipowcem”,. Wigilia na Rynku w Trzebini, Festyn Organizacji 
pozarządowych w Karniowicach.  

ZADANIA PLANOWANE 
Organizowanie Integracyjnego Pikniku Muzycznego dla osób niepełnosprawnych. 
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Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja „Crossu Świętego Mikołaja” corocznej  imprezy biegowo – chodziarskiej która  cieszy się coraz większym zainteresowaniem i 
wyrasta na imprezę ponadlokalną. Trasa crossu przebiega piękna Doliną Chechła i Luszówki na trenie Gminy Chrzanów i Gminy Trzebinia 
Organizacja „Turnieju z Gwiazdą” 
Imprezy promującej piłkę ręczna w środowisku dzieci i młodzieży oraz naszego Powiatu poprzez udział gwiazdy polskiej piłki ręcznej w tym 
wydarzeniu 
Organizacja Otwartych Mistrzostw Małopolski u Akrobatyce Sportowej Skokach na Ścieżce i Trampolinie z udziałem najlepszych 
zawodników w tej dyscyplinie sportowej z terenu Polski Południowej, z wykorzystaniem bardzo dobrej bazy i sprzętu hali sportowej w 
Libiążu. 

 ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Organizacja „Crossu Świętego Mikołaja” corocznej  imprezy biegowo – chodziarskiej która  cieszy się coraz większym zainteresowaniem i 
wyrasta na imprezę ponadlokalną. Trasa crossu przebiega piękna Doliną Chechła i Luszówki na trenie Gminy Chrzanów i Gminy Trzebinia 
Organizacja „Turnieju z Gwiazdą” 
Imprezy promującej piłkę ręczna w środowisku dzieci i młodzieży oraz naszego Powiatu poprzez udział gwiazdy polskiej piłki ręcznej w tym 
wydarzeniu 
Organizacja Otwartych Mistrzostw Małopolski u Akrobatyce Sportowej Skokach na Ścieżce i Trampolinie z udziałem najlepszych 
zawodników w tej dyscyplinie sportowej z terenu Polski Południowej, z wykorzystaniem bardzo dobrej bazy i sprzętu hali sportowej w 
Libiążu. 

ZADANIA PLANOWANE 
 Organizacja „Crossu Świętego Mikołaja” corocznej  imprezy biegowo – chodziarskiej która  cieszy się coraz większym zainteresowaniem i 
wyrasta na imprezę ponadlokalną. Trasa crossu przebiega piękna Doliną Chechła i Luszówki na trenie Gminy Chrzanów i Gminy Trzebinia 
Organizacja „Turnieju z Gwiazdą” 
Imprezy promującej piłkę ręczna w środowisku dzieci i młodzieży oraz naszego Powiatu poprzez udział gwiazdy polskiej piłki ręcznej w tym 
wydarzeniu 
Organizacja Otwartych Mistrzostw Małopolski u Akrobatyce Sportowej Skokach na Ścieżce i Trampolinie z udziałem najlepszych 
zawodników w tej dyscyplinie sportowej z terenu Polski Południowej, z wykorzystaniem bardzo dobrej bazy i sprzętu hali sportowej w 
Libiążu.  

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
.(MBP) 
2015 -2019 
Święto Miodu w Płazie- coroczna impreza cykliczna organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie we współpracy z Radą 
Sołecką w Płazie z udziałem lokalnych stowarzyszeń i organizacji  
Dożynki gminne 
MUZEUM 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o bogactwie historycznym i kulturalnym regionu takich jak Noc 
Muzeum, Średniowieczny Jarmark Mikołajski, Festiwal Muzyczny „Dialog Kultur”, Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl Chrzanów”  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
(MBP) Zawieszona realizacja w 2020 r.  z powodu pandemii  
(MUZEUM) Organizacja w roku bieżącym wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o bogactwie historycznym i kulturalnym regionu 
takich jak Noc Muzeum, Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl Chrzanów”  
ZADANIA PLANOWANE 
 (MBP) 
Kontynuacja wydarzenia  w latach przyszłych (MBP) 
Dożynki gminne 2021 
MUZEUM 
Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o bogactwie historycznym i kulturalnym regionu takich jak Noc Muzeum, 
Średniowieczny Jarmark Mikołajski, Dni Kultury Żydowskiej „Sztetl Chrzanów” 
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Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018  
Gmina Trzebinia oferuje bardzo zróżnicowaną ofertę kulturalną, rekreacyjną, sportową poprzez powołane instytucje kultury. Liczne 
organizacje pozarządowe także włączają się w projekty mające na celu tworzenie i promocję regionalnych produktów.  
2019 
Organizacja wydarzeń (także promujących walory przyrodnicze) jest jednym z ważniejszych elementów prowadzonych działań 
promocyjnych gminy. Na 2019 r. opracowany został kalendarz wydarzeń miejskich, na bieżąco były uzgadniane działania promocyjne i 
informacyjne (podejmowane przez poszczególnych organizatorów) oraz ich forma (poprzez wprowadzenie spójnego Systemu Identyfikacji 
Wizualnej). Publikowane są informacje w prasie, stronach internetowych, mediach społecznościowych (teksty informacyjne, dokumentacja 
zdjęciowa, filmowa, organizacja konkursów). Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Trzebini oraz jednostki miejskie we współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi – stowarzyszeniami gmin, innymi JST, organizacjami pozarządowymi i in. Dodatkowo gmina uczestniczy w 
innych wydarzeniach ogólnopolskich np.: Wspólnym Śpiewaniu Hymnu, MBP w Narodowym Czytaniu -ogólnopolskiej akcji pod patronatem 
pary prezydenckiej i in. 
Zrealizowano odcinek o Trzebini z cyklu „Wypad w plener” emitowany w TVP Kraków w 2019 r.r. obejmujący relację z Rekreacyjnego Rajdu 
Rowerowego Kraków-Trzebinia, Ośrodek Rekreacyjny "Chechło", ciekawostki turystyczne związane z miejscowościami tematycznymi 
Bolęcin "Wioska pod Skałą" i Dulowa "Zaginiona Wioska". Wykonano projekty i wydruk kolorowanek promujących atrakcje turystyczne, 
Podejmowano działania zmierzające do utrwalenia wizerunku gminy Trzebinia jako miejsca turystyki weekendowej oraz miejsca 
atrakcyjnego dla osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem kierowane przede wszystkim do ośrodków miejskich, położonych w 
sąsiedztwie: Krakowa, Katowic oraz mieszkańców powiatu i gmin sąsiednich. Rozbudowano działy z odpowiednimi informacjami w zakładce 
„Turystyka” na stronie internetowej www.trzebinia.pl. W maju 2019 r. gmina wzięła udział w Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje 
Regionów” w Chorzowie.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Zadanie jest realizowane w znacznie ograniczonym zakresie ze względu na ograniczenia sanitarne w związku z pandemią. Wiele znaczących 
wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych organizatorzy musieli odwołać.  
Rozwój dostępności do wydarzeń kulturalnych i relacji z nich za pośrednictwem internetu.  
ZADANIA PLANOWANE 
Realizacja wydarzeń kulturalnych oraz rozwijanie ich oferty uzależnione będzie od sytuacji epidemiologicznej.  

Gmina Libiąż 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
 „Libiąż węgla i wina” – plener malarski wraz z wystawą w Libiąskim Centrum Kultury   
ZADANIA PLANOWANE 
Święto Wina i Miodu w Libiążu 
Promocja lokalnego przysmaku: „Libiąska Barbarka” 
Utworzenie ścieżki tematycznej – Libiąskie Wzgórza    

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Rok rocznie PMDK w Trzebini organizuje imprezy, w których bierze udział ponad 4000 uczestników ( w tym: organizacja konkursów, 
festiwali, przeglądów artystycznych  wystaw fotograficznych i plastycznych w Galerii PMDK i na terenie powiatu chrzanowskiego  oraz 
zawody w zakresie strzelectwa sportowego). 
Do najważniejszych zaliczyć należy: 
1. Powiatowy Turniej Ortograficzny o tytuł „Gimnazjalny Mistrz Ortografii”  
2.  Powiatowy Maraton Rysunkowy 
3.  Powiatowy Turniej Ortograficzny o „Pióro Starosty Chrzanowskiego” 
4. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie – tradycje i współczesność”  
5. Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi”  
6. Powiatowy Konkurs Recytatorski Młodzieży Szkolnej 
7. Eliminacje powiatowe  Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
8.  Powiatowy Przegląd Zespołów  Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego 
9. Eliminacje powiatowe w ramach  Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” doNowego Sącza  
10.  Festiwal Kultury Dziecięcej  
11. Powiatowa Szkolna Liga Strzelecka  
12. Powiatowe Zawody w Krosie Strzeleckim  

ZADANIA PLANOWANE 
Dalsza kontynuacja organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli z powiatu chrzanowskiego. 
Wzbogacenie oferty konkursowej o nowe konkursy artystyczne i sportowe. 
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Gmina Alwernia 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Majówka u Bernardynów – coroczna impreza organizowana przy Klasztorze OO. Bernardynów. 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Święto pieczonego ziemniaka po Brodelsku-5 
SOK Alwernia 
- Plener rzeźbiarski w Grojcu, 
- Festiwal Smaków Gminy Alwernia, 
- ZPiT Krakowiaczek - edukacja  regionalna w przedszkolach i szkołach, 
- Podsumowanie Małopolskie Szkoły Tradycji 2018-2019 – widowisko ZPiT Krakowiaczek 
- nauka tańców tradycyjnych -Małopolska Szkoła Tradycji, 
- Obchody odzyskania Niepodległości w Alwerni, koncert na alwerniańskim Rynku i wspólny polonez, 

PTTK 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 -- Zorganizowano 17 wydarzeń kulturalnych: prelekcje z projekcjami przeźroczy, wystawy, wyjazdy do teatru. 
2016 - Zorganizowano 18 wydarzeń kulturalnych: prelekcje z projekcjami przeźroczy, wystawy, wyjazdy do teatru.  
2017--Zorganizowano 12 wydarzeń kulturalnych: prelekcje z projekcjami przeźroczy, wystawy, wyjazdy do teatru. 
2018, 2019 – brak danych  

III.2.6 

Działania na rzecz wspierania 
inicjatyw mieszkańców oraz 
rozwijania oferty wydarzeń 
kulturalnych i sportowych  

o małym zasięgu, skierowanych do 
lokalnej społeczności.  

LGD Partnerstwo na Jurze 
 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” wspiera inicjatyw mieszkańców powiatu chrzanowskiego o małym zasięgu, poniżej 
najważniejsze z nich: 

 Współorganizacja olimpiady pn. Chrzanolandia zaprasza na … Olimpiadę Pszczelarską. 
 Realizacja projektu pn. „Szkoła pachnąca tradycją” – polegającego na odwiedzeniu szkół z terenu powiatu chrzanowskiego przez KGW 

czy regionalistów których celem  było ukazanie młodzieży szkolnej zamierających tradycji, obrzędów i ginących zawodów) 
 Konkursy obrzędowe związane z Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą 
 Konkursy o różnej tematyce w tym ekologicznej, 
 Warsztaty rękodzielnicze (koronka klockowa, bibułkarstwo, zielarstwo) oraz warsztaty obrzędowe 
 Współorganizacja wydarzenia pn. ,,Gwiazdka w Libiążu” 
 Współorganizacja „Pikniku Patriotycznego przybyli ułani …” 
 W 2017 współorganizacja bicia rekordu Polski w największej liczbie osób z komórką miodu w formie przestrzennej. 
 W 2016 i 2019 roku objęcie patronatem grupy nieformalnej ,,Aktywni Zagórzanie” i pozyskanie środków z  FIO MALOPOLSKA 

LOKALNIE na działania aktywizujące seniorów z miejscowości Zagórze. 
03.07.2017 Rodzinny Rajd Rowerowy 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI/ PLANOWANE 
Ciężko oszacować ze względu na panującą obecnie sytuacje na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Współpraca finansowa oraz rzeczowa z m.in. organizacjami pozarządowymi, fundacjami, PMOS w Chrzanowie, PMDK w Chrzanowie,  MBP w 
Chrzanowie, domami kultury z terenu powiatu chrzanowskiego, CHIG,  w zakresie współorganizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych o 
zasięgu powiatowym .  
Przykładowe przedsięwzięcia: 
- Biesiada sąsiedzka – we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Regulic i Nieporazu 
- Święto Chleba w Kwaczale, 
- Nordic walking w Puszczy – we współpracy z PUKS Młosozwa 
- Dzień talentu w  Libiążu we współpracy z MZPN Kraków 
- Parkrun Chrzanów – 250 bieg 
- WOŚP Chrzanów 
Żołnierze wyklęci – we współpracy z Muzeum w Chrzanowie, 
- Wystawa z okazji 100-,ecia odzyskania niepodległości  
-Koncerty we współpracy z Fundacją Energetyk 
- Holly Wins w Libiążu 
- Rajdy rowerowe oraz imprezy dla mieszkańców we współpracy z radą Osiedla Kąty 
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Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny i Zamek 

Lipowiec w Wygiełzowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Partnerstwo w realizacji przedsięwzięć kulturalnych z LGD „Na Jurze”, MOKSIR-em w Chrzanowie, GOKIS-em Babice 
Realizacja we współpracy z LGD” kolejnych edycji „Ziemniaczyska pod Lipowcem” 
oraz innych wydarzeń okolicznościowych  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja wydarzeń współorganizowanych uzależniona w znacznej mierze od partnerów ZADANIA PLANOWANE 
Utrzymanie kalendarza wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnych 

Muzeum im. Ireny i 
Mieczysława Mazarach w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o lokalnych wydarzeniach historycznych w formie obchodów 
rocznicowych i okolicznościowych wykładów  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o lokalnych wydarzeniach historycznych w formie obchodów 
rocznicowych i okolicznościowych wykładów  
ZADANIA PLANOWANE 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o lokalnych wydarzeniach historycznych w formie obchodów 
rocznicowych i okolicznościowych wykładów 

Fundacja im. Brata Alberta – 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Trzebini  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizowanie zadań publicznych  mających na celu ograniczenie marginalizacji i wykluczenia osób niepełnosprawnych dofinansowanych 
przez Gminę Trzebinia  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizowanie zadań publicznych  mających na celu ograniczenie marginalizacji i wykluczenia osób niepełnosprawnych dofinansowanych 
przez Gminę Trzebinia  
ZADANIA PLANOWANE 
Realizowanie zadań publicznych  mających na celu ograniczenie marginalizacji i wykluczenia osób niepełnosprawnych dofinansowanych 
przez Gminę Trzebinia 

Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w: 
- piłce siatkowej 
- piłce ręcznej 
- 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 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 
- Regaty Żeglarskie 
- Zwody w Biegach Narciarskich 
- Zawody w Narciarstwie Alpejskim 
- Marsze Niepodległosci w Nordic Walking 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w: 
- piłce siatkowej 
- piłce ręcznej 
- 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 społeczności lokalnej: 
- Turnieje Piłki Ręcznej  
- Turnieje Piłki Siatkowej 
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- Turnieje w Mikstach Siatkarskich 
- Turnieje Siatkówki Plażowej 
- Turnieje w Mini siatkówce 
- Turnieje w Plażowych Mikstach Siatkarskich 
- Turnieje Piłki Ręcznej Plażowej 
- Turnieje Akrobatyki 
- Regaty Żeglarskie 
- Zwody w Biegach Narciarskich 
- Zawody w Narciarstwie Alpejskim 
- Marsze Niepodległości w Nordic Walking 
ZADANIA PLANOWANE 
Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w: 
- piłce siatkowej 
- piłce ręcznej 
- 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 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 
- Regaty Żeglarskie 
- Zwody w Biegach Narciarskich 
- Zawody w Narciarstwie Alpejskim 
- Marsze Niepodległości w Nordic Walking 

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Realizacja projektów „Gminne Centrum Usług Senioralnych III”, „Jesień usłana kwiatami”, „Kwiatowa jesień życia” mających na celu 

wsparcie finansowe realizacji inicjatyw senioralnych, w tym w zakresie edukacji kulturalnej oraz zwiększających możliwości dostępu 
dla osób w wieku 60+ do kultury, w tym tzw. kultury wysokiej. 

2. Otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Babice. 
3. Zwiększenie oferty nowości wydawniczych oraz zakup audiobooków w ramach uczestnictwa w Programie Wieloletnim „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa - priorytet 1- zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 
4. Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej  a w szczególności dostęp do 

szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach. 
5. Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przy współpracy Orange „ Tydzień z Internetem”, „Sieciaki na wakacjach”, 

„Dzień bezpiecznego Internetu” 
6. Zrealizowanie projektu „Fun English w bibliotece” interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. 
7. Zrealizowanie projektu edukacyjnego adresowanego dla osób 50 +  „O finansach w bibliotece” 
8. Stworzenie przestrzeni dla działalności galerii „Stara Gmina” prezentującej twórczość artystów lokalnych oraz innych twórców 

nieprofesjonalnych. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
1. Kontynuacja projektu „Jesień usłana kwiatami” 
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Babice w 2020 r. 
3. Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 -zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” 
4. Wykorzystanie internetu do realizacji projektów edukacyjnych „Tydzień z internetem”, „Dzień bezpiecznego internetu” oraz 

udostępniania szkoleń online 
5. Wykorzystanie internetu do realizacji projektów edukacyjnych „Tydzień z internetem”, „Dzień bezpiecznego internetu” oraz 

udostępniania szkoleń online 
6. Udostępnienie przestrzeni bibliotecznej dla  działań edukacyjnych  prowadzonych w czasie wolnym (ferie,  wakacje) dla dzieci i 

młodzieży szkolnej oraz dorosłych  „Kolorowy relaks” 
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7. Udostępnienie przestrzeni bibliotecznej dla projektów ogólnopolskich  np. Narodowe Czytanie 
8. oraz projektów edukacyjnych prowadzonych wspólnie ze szkołami i  innymi organizacjami np. „Owocowo-bezalkoholowo” 
  We wszystkich placówkach bibliotecznych prowadzona jest ogólnopolska  akcja zachęcająca i promująca czytelnictwo wśród 
najmłodszych pt. „Mała książka -wielki człowiek”. 
ZADANIA PLANOWANE 
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Babice. 
2. Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 -zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” 
3. Wykorzystanie internetu do realizacji projektów edukacyjnych „Tydzień z internetem”, „Dzień bezpiecznego internetu” oraz 

udostępniania szkoleń online 
4. Wykorzystanie internetu do realizacji projektów edukacyjnych „Tydzień z internetem”, „Dzień bezpiecznego internetu” oraz 

udostępniania szkoleń online. 
5. Udostępnienie przestrzeni bibliotecznej dla  działań edukacyjnych  prowadzonych w czasie wolnym (ferie,  wakacje) dla dzieci i 

młodzieży szkolnej oraz dorosłych. 
6. Udostępnienie przestrzeni bibliotecznej dla projektów ogólnopolskich  np. Narodowe Czytanie 
oraz projektów edukacyjnych prowadzonych wspólnie ze szkołami i  innymi organizacjami. 
7. Kontynuacja ogólnopolskiej akcji „Mała książka wielki człowiek”. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 - Gmina Trzebinia wspiera inicjatywy i nieustannie poszerza działalność jednostek,  
o nowe propozycje mające wzbogacić ofertę imprez skierowanych do lokalnej społeczności tj.: imprez sportowych, rekreacyjnych-  pikników 
rodzinnych, imprez tematycznych z okazji Dnia Dziecka, mikołajek. MBP oferuje też zasoby cyfrowe, księgozbiór, kluby powstające z myślą o 
grupach z konkretnymi zainteresowaniami, stoiska bookcrossingowe. 
2019 - Współpraca różnych podmiotów w zakresie współorganizacji i promocji organizowanych wydarzeń na terenie gminy i powiatu. 
Zadanie powiązane z III.2.6 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej.  
Wiele zadań realizowanych jest na zasadzie współpracy pomiędzy instytucjami i sektorem pozarządowym 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (MBP) Pogorzycka Sielanka – współpraca z Radą Sołecka  w Pogorzycach, Grupą Obrzędowo-Śpiewaczą Pogorzycanki przy organizacji 
święta wsi w Pogorzycach.  
(MOKSiR) 
Orszak Trzech Króli 
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Herody 2019” 
Zima z MOKSiR –  zajęcia animacyjne dla dzieci podczas ferii zimowych 
Konkurs Palm Wielkanocnych 
VII Noc Teatru 
X Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” 
Ogólnopolski festiwal polskiej piosenki dziecięcej Rozśpiewana Ciuchcia  
Qlturalny warzywniak 
VI Chrzanowska Olimpiada Przedszkolaków 
Dni Chrzanowa 
Lato z MOKSiR – zajęcia animacyjne dla dzieci podczas wakacji 
Dzień Otwarty MOKSiR 
Chrzanowskie Spotkania Folklorystyczne Bosa Nóżka 
Dzień Pluszowego Misia 
Imieniny  Świętego Mikołaja 
Spotkanie Wigilijne na chrzanowskim rynku 
Gala sylwestrowa 
Wernisaże w Galeria na Styku oraz w Galerii na Piętrze  
Cykl koncertów i spektakli w Klubie Stara Kotłownia  
Festiwal Caban Drummer Fest 
Klang –przegląd zespołów muzycznych 
Plener malarski Impresje  
Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadania Fantastyczne  Pigmalion Fantastyki 
Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów  
Chrzanowskie Mikołaje konkurs plastyczny  
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Pociąg do Biegania  
MOKSiR był współorganizatorem wielu przedsięwzięć na terenie Gminy Chrzanów np. Chrzanowski Bieg Uliczny Pociąg do biegania, dożynki 
gminne Festiwal Twórczości  Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  Albertiana, Festiwal Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów 
Wszelakich oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
MUZEUM 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o lokalnych wydarzeniach historycznych w formie obchodów 
rocznicowych i okolicznościowych wykładów 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (MBP)Zawieszona realizacja w 2020 r. z powodu pandemii 
(MOKSiR) 
Dni Otwarte MOKSIR 
Warsztaty Edukacji Regionalnej 
Dziecięce Spotkania Folklorystyczne Bosa Nóżka  
Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Rozśpiewana Ciuchcia  
SZTUKA NA 4 RĘCE albo więcej 
(MUZEUM) 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o lokalnych wydarzeniach historycznych w formie obchodów 
rocznicowych i okolicznościowych wykładów 
ZADANIA PLANOWANE 
(MBP)Kontynuacja współpracy  w latach przyszłych. 
(MOKSiR) 
Poszerzenie oferty zajęć sekcji artystycznych w Moksir  
TANIEC 
REMISOLKI zajęcia rytmiczno – taneczne /od 3 do 6 lat/, instruktor: Ewa Banaś 
 SMYKI W RUCH zajęcia taneczno – ruchowe /dzieci w wieku 2 lat z opiekunami/, instruktor: Katarzyna Kulczyk 
GRUPA TAŃCA MUSICALOWEGO /od 6 roku życia, młodzież/, instruktor: Katarzyna Kulczyk,  
KAPRYS grupa tańca nowoczesnego /od 7 roku życia, młodzież/, instruktor: Jacek Palka, pokazy:  
BOLLYWOOD DANCE AEROBIC /dorośli/, instruktor: Magdalena Zdebik, pokazy:  
AZJATYCKI TANIEC Z WACHLARZAMI /dorośli/, instruktor: Magdalena Zdebik, 
STUDIO BALETOWE /od 8 roku życia, młodzież/, instruktor: Maria Bieleń,  
TEATR 
DUŻA SCENA grupa teatralna /od 6 roku życia, młodzież/, instruktor: Wojciech Czarnota,  
MUZYKA, ŚPIEW 
IMPRESJA grupa wokalna /od 7 roku życia, młodzież, dorośli/, instruktor: Irena Paprocka 
BELL CANTO studio piosenki /od 7 roku życia, młodzież/, instruktor: Małgorzata Liszka,  
POD TYTUŁEM studio piosenki /młodzież, dorośli/, instruktor: Jerzy Ziegler,  
BIG BAND zespół muzyczny /młodzież, dorośli/, instruktor: Jerzy Ziegler,  
SZTUKA 
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH malarstwo /od 7 roku życia, młodzież, dorośli/, instruktor: Maria Bieńkowska - Kopczyńska, Urszula 
Obydzińska, pracownia plastyczna  
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH ceramika /od 7 roku życia, młodzież, dorośli/, instruktor: Marita Benke – Gajda, pracownia ceramiczna 
WARSZTATY FILMOWO – FOTOGRAFICZNE /młodzież, dorośli/, instruktor: Marcin Cezar,  
SPORT 
JU – JITSU sztuki walki japońskiej /od 5 do 15 roku życia/, instruktor: Paweł Cioroch 
ZAJĘCIA KREATYWNE 
GUZIK Z PĘTELKĄ zajęcia z nauki kroju i szycia /od 9 roku życia, młodzież, dorośli/, instruktor: Anna Zelech,  
KLUB KREATYWNYCH KOBIET wykonywanie prac florystycznych / dorośli/, instruktor Anna Kasprzyk 
Orszak Trzech Króli 
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Herody 2021” 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży „Bez Granic” 
Walentynki w Kinie Sztuka 
Koncert Walentynkowy w Klubie Stara Kotłownia 
Zima z MOKSiR –  zajęcia animacyjne dla dzieci podczas ferii zimowych 
Eliminacje regionalne do Ogólnopolskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” 
Konkurs Palm Wielkanocnych 
VII Noc Teatru 
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X Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” 
Qlturalny warzywniak 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Herb Grodu Miasta Chrzanowa” 
Koncert „Dla ciebie , mamo” 
Plener Malarski „Chrzanowskie Impresje” 
 Chrzanowska Olimpiada Przedszkolaków 
Dni Chrzanowa 
Noc Kupały 
Lato z MOKSiR – zajęcia animacyjne dla dzieci podczas wakacji 
Dzień Otwarty MOKSiR 
Spotkania z Melpomeną 
Chrzanowskie Dni Fantastyki 
Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne Pigmalion Fantastyki 
Międzynarodowy Dzień Muzyki 
Spotkania z Melpomeną 
Spotkania z Melpomeną 
Chrzanowskie Spotkania Folklorystyczne Bosa Nóżka 
Dzień Pluszowego Misia 
Imieniny   Świętego Mikołaja 
Konkurs plastyczny na rzeźbę św. Mikołaja - Chrzanowskie Mikołaje  
Konkurs literacki Historie chrzanowskich Mikołajów 
Mikołajkowy Konkurs Piosenki 
Spotkanie Wigilijne na chrzanowskim rynku 
Konkurs plastyczny na  tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe 
Konkurs plastyczny „Wszyscy jesteśmy aniołami” 
Gala sylwestrowa 
(MUZEUM) 
Organizacja corocznych wydarzeń kulturalnych promujących wiedzę o lokalnych wydarzeniach historycznych w formie obchodów 
rocznicowych i okolicznościowych wykładów 

 
Gmina Alwernia 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
 Piknik rodzinny – 5 
- Rajdy rowerowe -2 
 Wspólne imprezy kulturalne z mieszkańcami Brodeł i Mirowa 
SOK Alwernia 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży: nauka języka francuskiego, podstawy gry na gitarze w kilku grupach warsztatowych, warsztaty filmowe dla 
młodzieży, zajęcia grupy wokalnej GAMA w Kwaczale, nauka gry na pianinie (lekcje indywidualne), zajęcia rytmiczno-muzyczne w DL 
Okleśnej, młodzieżowy klub techniczno-krótkofalarski,  zajęcia plastyczne w siedzibie ośrodka, zajęcia świetlicowe i plastyczne w DL 
Okleśnej, nauka gry na pianinie, ZPiT Krakowiaczek zajęcia taneczne i rytmiczne w trzech grupach wiekowych DL Grojec, balet dla 
najmłodszych, Grupa twórcza Millenium- warsztaty-SOK, koncerty w Klasztorze, Koncerty kolęd i pastorałek, obchody świat państwowych, 
spektakle teatralne dla mieszkańców 
MGBP w Alwerni i 5 Filii 
Spotkania autorskie z pisarzami. Spotkania ze znanymi aktorami i ludźmi kultury i mediów. Wystawy tematyczne. Kursy komputerowe dla 
seniorów. Konkursy tematyczne. Dyskusyjne kluby książki. Warsztaty plastyczne, relaksacyjne, terapeutyczne, rękodzieła. Spektakle 
teatralne. Gminne Dyktanda. Wykłady. Narodowe czytanie, Projekty  realizowane przez MGBP w Alwerni. Wspieranie stowarzyszeń w 
realizacji projektów. Lekcje biblioteczne 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty  
Impreza społeczna „Zabłyśnij” – Bieg Porębski.. Biesiada patriotyczna związana z obchodami Święta Niepodległości. 
UM Alwernia 
Gmina wspiera inicjatywy i organizuje m.in.: dożynki, majówki, dni lata, dni miejscowości, dni dziecka, pikniki rodzinne (imprezy 
organizowane corocznie z lokalnymi partnerami, tj. KGW, OSP, Kluby sportowe, Parafie). 
Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni 
2018 
Współorganizacja w ramach projektu ”Razem do przodu” jako partner nieformalny dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty 
współfinansowanego z FIO 2018r-  współorganizacja pikniku Porębskiego 2018 w ramach FIO 2018r- przygotowanie ziemniaków po 
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cabańsku dla uczestników pikniku, branie czynnego udziału  
w rywalizacji stowarzyszeń/grup nieformalnych, organizacji wyjazdu do Kopalni Srebra we współpracy z Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce, 
współorganizacja Odzyskania przez Polskę 100 - lecia Niepodległości- dekoracja Sali, przygotowanie grochówki, porządkowanie Sali. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
MGBP w Alwerni i 5 Filii 
Projekt Magia kolorów w książce i życiu 

Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ 
SAM” w Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
02.06.18r. Powiatowe Spotkanie Twórczości Seniorów w „Sokole” Chrzanów – występ Zespołu „Zorza”. 
15.08.18r. Dożynki Kościelne w Żarkach – uczestnictwo Zespołu i członków. 
 15.08.18r. 70-lecie KGW Żarki w LCK Żarki – występ Zespołu „Zorza” 
02.09.18r. Dożynki wiejskie w Żarkach – występ Zespołu „Zorza” 
09.09.18r. Dożynki Gminy Libiąż w Gromcu- występ Zespołu „Zorza” 
16.09.18r. ”Spotkanie nad Przemszą” Zespołów Folklorystycznych. Powiaty: Oświęcimski, Chrzanowski, Bieruńsko – Lędziński. Występ 
Zespołu „Zorza”. 
Kultywowanie tradycji przez zespół nie tylko w regionie, ale też za granicą m.in. w Czechach – Nabory na Świecie Oszeldy i w Gutach na 
dożynkach gminnych. 
20.01.18r. Spotkanie Opłatkowe w Domu Strażaka w Żarkach, 
11.11.18r. Uczestnictwo w 100 - rocznicy Niepodległości w Hali Sportowej w Libiążu, 
28.11.18r. Spotkanie „Andrzejki” w LCK,  
08.12.18r. Biesiada Barbórkowa w LCK. 

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w 
Żarkach 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Występy zespołu „Wrzos” podczas Dożynek. Organizacja okazjonalnych spotkań: Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora. 
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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. 3  Rozwój infrastruktury czasu wolnego  

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

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. 

LGD Partnerstwo na Jurze , 
 

BRAK REALIZACJI 
Brak jest w posiadaniu LGD środków finansowych na realizację przedsięwzięć obejmujących działania niniejszego kierunku 

Powiatowy Zarząd Dróg w 
Chrzanowie, 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W roku 2015r.  
Wykonanie odcinka  ciągu pieszo-rowerowego o dł. 2400 mb w ramach zadania „Przebudowa części DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie 
i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210” – dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych  – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
W roku 2018r. 
Wykonanie ścieżki rowerowej szer. 2,50m i dł. 542mb  w ramach zadania: „Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 
1+265 - km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie (w km 2+944 - km 4+360 i km 4+595 - km 7+679)” – 
współfinansowanego W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 

Powiat Chrzanowski  
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Instalacja samoobsługowej stacji naprawy rowerów i stojaków rowerowych przy II LO w Chrzanowie 
Wydanie przewodnika wraz z wersją mobilną „powiat chrzanowski na rowerze i pieszo” 

 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych” 
„Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez przebudowę ul. Parkowej w ciągu pieszo jezdnym, budowę obiektów małej architektury 
oraz oświetlenia”. 
Projekt „Gmina Babice na miodowym szlaku” polegający na budowie ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej o tematyce pszczelarskiej przy ZS w 
Babicach. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Dokonano inwentaryzacji miejsc lokalizacji m.in.. drogowskazów, mapek, słupków oraz naprawy infrastruktury na szlakach (wymiana 
słupków i drogowskazów).  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja prac remontowych na szlakach rowerowych, tj. wymiana słupków, drogowskazów itp. 
ZADANIA PLANOWANE 
Przegląd oraz badanie wytrzymałości wspinaczkowych punktów asekuracyjnych w Trzebini (skałka w ośrodku rekreacyjnym Balaton). 
Kontynuacja współpracy z innymi jst oraz stowarzyszeniami przy organizacji wydarzeń, np. rajdów, marszów. 

Gmina Libiąż 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prace konserwatorskie związane z renowacją kaplicy przy ul. Piastów w Żarkach 
Prace konserwatorskie kapliczki z 1848 r. przy ul. Zuchów – Jana III – Kilińskiego w Żarkach 
ZADANIA PLANOWANE  
Współudział w realizacji na terenie gminy Libiąż „Szlaku upamiętniającego ucieczkę Rotmistrza Witolda Pileckiego”.   

 
Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych na terenie Gminy Alwernia przez Związek Gmin Jurajskich. 

III.3.2 

Rozwój i modernizacja szlaków 
kulturowych i ścieżek dydaktycznych,  
w oparciu o bogactwo przyrodnicze i 
kulturowe Powiatu Chrzanowskiego 

LGD Partnerstwo na Jurze  
 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” jest donatorem środków unijnych i realizuje zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 poprzez ogłaszanie naborów wniosków na poszczególne przedsięwzięcia. 10,52 % 
środków przeznaczono na przedsięwzięcie 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
 Na środki ulokowane na w/w przedsięwzięciu mogą aplikować JST,NGO, osoby fizyczne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz Lokalna 
Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze”. W wyżej wymienionym przedsięwzięciu Wnioskodawcy  mogą składać wnioski na kierunki 
interwencji wymienione w punkcie III.3.2. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
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Obecnie wnioski są w ocenie w UMWM 
ZADANIA PLANOWANE  
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” planuje ogłaszać kolejne nabory dla przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie i rozwój oferty 
turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Powiat Chrzanowski, 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Oznakowanie kolejnych punktów  Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej: 

 Regulice (5.09.2015 roku) Parafia św. Wawrzyńca   
 Chrzanów (17.10.2015 roku) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie, ul. Rospontowa.  
 Wygiełzów (04.09.2016 roku) - Teren Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie  
 Płaza (05.11.2017 roku)  Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego   
 Balin (26.11.2017 roku) Parafia p.w. Chrystusa Króla   
 Myślachowice (29.04.2018 roku) Parafia p.w. NMP Królowej Polski   

Bolęcin (16.09.2018 roku) Parafia p.w. NMP Matki Kościoła  

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 

Ścieżki dydaktyczne organizowane na Skałkach Gaudynowskich w Brodłach 
Tematyczne tablice na szlaku turystycznym 

Gmina Babice  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
Projekt „Gmina Babice na miodowym szlaku” polegający na budowie ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej o tematyce pszczelarskiej przy ZS w 
Babicach. 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2017 - W okresie sprawozdawczym została opracowana Analiza możliwości przebiegu tras rowerowych na terenie Gminy Chrzanów 
2018 - Dostosowano torfowisko do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ligęzów do obwodnicy zachodniej Chrzanowa – Etap II. W 
ramach zadania wykonano 891 mb ścieżki rowerowej, oraz ogrodzenie wzdłuż cieku odwadniającego 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Przez teren Trzebini przebiegają liczne szlaki turystyczne– łącznie 116 km atrakcyjnych tras o walorach nie tylko krajobrazowych, ale 
również przyrodniczych i poznawczych. 
Ich rozwój oraz modernizacja powiązana jest  z III.3.1. - Dokonano inwentaryzacji miejsc lokalizacji m.in.. drogowskazów, mapek, słupków 
oraz naprawy infrastruktury na szlakach (wymiana słupków i drogowskazów).  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja prac remontowych na szlakach. 

III.3.3 
Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Inwestycji i Obsługi 

Starostwa  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019r.: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Trzebinia na realizację zadania pn. „Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki, w skład 
którego będzie wchodzić wrotowisko z możliwością wykorzystania go jako Sali koncertowej i Sali do innych zajęć, wypożyczalnia wrotek, 
bawialnia dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącik malucha oraz kawiarnia”. Budżet Powiatu 514 
577,51,00 zł (pomoc finansowa w wysokości 39,67% wartości zadania) Wartość zadania 1 549 224,88 zł  Termin realizacji zamówienia 
wyznaczono na 30.04.2021r. (zgodnie z umową zawartą w dn. 09.07.2020r. pomiędzy Gminą Trzebinia a Przedsiębiorstwem Robót 
Budowlanych „OLEXBUD 
Umowa nr IOS.IOS.273.239.2017 z dnia 28.09.2017r. z Gminą Chrzanów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Gminy Powiatowi Chrzanowskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obiektu budowlanego w postaci 
zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą sportową oraz zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym na pomieszczenia administracyjne przy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 19” Wartość zadania wynosi 87 699,00 zł Gmina Chrzanów przekazała pomoc finansową w postaci dotacji celowej w 
wysokości 50% kosztów netto w kwocie 35 650,00zł 
2016 - Remont Hali Sportowej w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Instalacja samoobsługowej stacji naprawy rowerów i stojaków rowerowych przy II LO w Chrzanowie 

Gmina Babice  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
„Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Babicach" 
Wykonanie i dostawa 2 kontenerów socjalno biurowych na boisko LKS Wisełka Rozkochów. 

Gmina Trzebinia  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
2016 
1.„Budowa siłowni zewnętrznych na terenie  11 trzebińskich osiedli” 
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Na terenie 11 Osiedli wykonano siłownie zewnętrzne   w ramach których na 10 Osiedlach   
(Os. Centrum, Krakowska, Piaski,  Salwator, Trzebionka,  Krze, Górka, Wodna, Energetyków, Siersza)  zabudowano po 3 urządzenia: Biodra-
Chodzik-Narciarz – 1 szt. (urządzenie potrójne), Steper-Motyl- 1 szt. (urządzenie podwójne), Nordic-Walking – 1 szt. (urządzenie 
pojedyncze). Natomiast z uwagi na  brak możliwości  montażu urządzeń siłowych   na Os. Gaj-Zacisze,  zostało zabudowanych 6 urządzeń na 
os. Gaj. 
2.Boisko przy ul. Jana Pawa II  na Os. Energetyków. 
W ramach zadania wykonano: ogrodzenie boiska siatką, nawierzchnię poliuretanową, projektory oświetlenia, ławki, bramki do piłki ręcznej, 
słupki do piłki siatkowej i piłki koszykowej. 
3.Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Młoszowa. 
Młoszowa: Wykonano montaż 4 urządzeń  siłowych( prasa nożna podwójna, prasa ręczna podwójna, orbitrek, wyciąg górny) na placu zabaw 
na ul. Florkiewicza w Młoszowej. 
2017  
Zagospodarowanie terenu przy DK Myślachowice. 
W ramach zagospodarowania terenu przy DK w Myślachowicach wykonano plac zabaw o łącznej powierzchni 411, 25 m2, montaż 7 
urządzeń, ogrodzenie terenu placu zabaw o dł 82 m wraz  z furtkami oraz ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej o łącznej  powierzchni 
68,20 m2. 
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie  2 trzebińskich sołectw. 
Bolęcin: Wykonano montaż 4 urządzeń siłowych   (orbitrek, rower, wioślarz, steper podwójny) oraz nawierzchnię z kostki brukowj o pow. 62 
m2. 
Dulowa: Wykonano montaż urządzeń do ćwiczeń (wahadło oraz trenażer talii), ogrodzenie z paneli dł. 42 mb wraz z furtką oraz 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o pow. 96 m2 

Zbiornik Chechło zrewitalizowano w 2018r. 
Rozbudowa ośrodka rekreacyjnego Balaton  wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców i turystów - 2019 r. 
Remonty i prace gospodarczo-porządkowe wykonywane w ramach środków własnych oraz zewnętrznych, np. malowanie pomieszczeń, 
korytarzy, klatek schodowych, sal gimnastycznych, dostosowywanie pomieszczeń do potrzeb uczniów; Doposażenie w sprzęt multimedialny 
np. projektory, monitory interaktywne, tablice multimedialne itp.; Realizacja programu „Aktywna tablica”; Przystąpienie do OSE – 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna; 
Boisko sportowe w Bolęcinie. Zakupiono i zamontowano siatkę na piłkochwyty. 2. Boisko sportowe w Myślachowicach. Wykonano naprawę 
wiat i wymieniono siatkę łapacza piłek.  3. Boisko sportowe przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Młoszowej. Zamontowano piłkochwyty 
przy boisku sportowym „ORLIK” 4. Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich na cele kulturalno – sportowe. Wykonano: miejsca 
postojowe szt. 8, pas oddzielający od krawędzi jezdni z kostki brukowej, chodnik (dojścia do ścieżki dla rolek) wraz z podbudową. Ścieżka do 
jazdy na rolkach o nawierzchni betonowej wraz z podbudową (240,81 m2). 5.  PT Plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na os. Krze w Trzebini. 
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy obiektów małej architektury  służących rekreacji codziennej w miejscu 
publicznym (placu zabaw dla dzieci w wieku od lat 4-12). Zagospodarowaniem terenu pod nowy plac zabaw objęto teren istniejącego placu 
zabaw i część działki nr 1109 (od strony zachodniej istniejącego placu zabaw). 6. Boisko sportowe przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w 
Trzebini. Wykonano PT modernizacji boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (w miejscu istniejącego boiska o 
nawierzchni asfaltowej), o wym. 30m x 16m, elementy małej architektury: ławki, kosze oraz ogrodzenie z trzech stron boiska. 7. Budowa 
Trzebińskiego Centrum Rozrywki – Wrotowisko. Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakres 
dokumentacji obejmuje: przebudowę kondygnacji parteru w budynku WDK w Myślachowicach wraz adaptacją pomieszczeń na centrum 
rozrywki w skład, którego będzie wchodzić wrotowisko z możliwością wykorzystania go jako sali koncertowej i sali do innych zajęć, 
wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącikiem malucha oraz kawiarnią. 8. 
Koncepcja wielowariantowa zagospodarowania terenu położonego przy zbiegu ulic Krakowskiej i ul. Ochronkowej w Trzebini. Opracowano 
dokumentację, która zakłada budowę wielofunkcyjnego budynku wraz z zielonym placem,  parkingiem podziemnym i pawilonem 
gastronomicznym. Budynek będzie scalał kilka funkcji: mediateka, sala warsztatowa, sala konferencyjna, czytelnia, sala ślubów, biura, 
kawiarnię. 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego Osiedla „Centrum” w Trzebini. Wykonano dokumentację projektową wraz 
ze zgłoszeniem robót budowlanych na budowę grilowiska. 10. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu  ul. Kościelnej i Luzara w 
Trzebini.  Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  Wykonano zagospodarowanie terenu 
przy skrzyżowaniu  ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini wraz z pomnikiem Ks. Mariana Luzara. Zakres zadania obejmował: fundament 
pomnika, ściana wnękowa, konstrukcja z palisad betonowych z siedziskami, schody i spoczniki, nawierzchnia placów z kostki betonowej 
brukowej, powierzchnie zielone, instalacja elektryczna i oświetleniowa. 11. Balaton – Rewitalizacja -  etap II.  W 2019 roku powstał nowy 
pawilon sanitarny. Jest budynkiem jedno-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej murowanej krytym dachem 
czterospadowym symetrycznym o całk. pow. 147,88 m². 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rok 2020: 
Wykonanie placu zabaw przy  ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini. Wykonanie finansowe wyniosło 69 003,00 zł. 

Przedszkole Samorządowe nr 2 -  zagospodarowanie terenu (plac zabaw).  Wykonanie finansowe wyniosło 130 129,42 zł. 
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Wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini. 
Koszt realizacji: 207 870,00 zł, w tym planowane dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska 

nfrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”: 145 509,00 zł. 
Budowa Sali Gimnastycznej  w Bolęcinie – WPF. Zadanie rozpoczęte w 2020 r., planowane zakończenie: 2023 r. Kwota przewidziana do 

realizacji  w 2020 r. wynosi 100 000,00 zł. Lata następne:(rok 2021: 1 720 646,62 zł, rok 2022: 1 551 275,38 zł, rok 2023: 374 658,00 zł). 
Odnowienie zadaszenia wiaty na Błoniach Karniowickich - FS Karniowice. 
Wykonanie finansowe wyniosło 18 500,00 zł.  
„Błonia Karniowickie – zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe” (Urządzenia zabawowe, urządzenia edukacyjne, Urządzenia 

aktywności sportowej Urządzenia siłowni zewnętrznej).  Koszt zadania: 362 293,71 zł. Realizacja ma potrwać do końca 2020 r. 
7/. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w  Myślachowicach - zadanie III” (Budowa boiska do koszykówki wraz z polem gry do  
siatkówki, budowa boiska do siatkówki /badmintona, budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem do gry w szachy, stanowiska do gry w sza-
chy).  Koszt zadania: 368 000,00 zł., w tym planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 127 260, 00 zł. Realizacja 
zadania ma potrwać do końca 2020 roku. 
Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki – wrotowisko.  Koszt realizacji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 1 428 684,88 zł, z czego na 
2020 r. zaplanowano 650 000,00 zł. Planowany termin realizacji: do 30.04.2021r. 
 Opracowano projekt zagospodarowania terenu gminnego ul. Głównej wraz z rozbiórka dawnej stodoły  w Płokach – Fundusz Sołecki  Płoki. 
Kwota: 20 500,00 zł.Termin wykonania: październik 2020 r. 
ZADANIA PLANOWANE 
Doposażenie boiska sportowego (zakup systemu nawadniającego) FS Bolęcin  
Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku 2020 (planowana kwota: 8 000,00 zł). 
Odnowienie altany – FS Bolęcin 
Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku 2020.  
Planowana kwota: 1 045,30 zł. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (BASEN) 
2016- modernizacja dachu  
2017-przebudowa sufitu  
2017- modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej 
(UM-PKS) 
FUNDUSZ SOŁECKI: 
2015 r 
„ Dostawa i montaż 2 szt. kontenerów w związku z realizacją zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem 2 szt. kontenerów na potrzeby sołectwa 
Pogorzyce” w ramach funduszu sołeckiego.  
2019 r. 
Zakup kosiarki traktorowej, samojezdnej w ramach funduszu sołeckiegosołectwa w Pogorzyce. 
CHRZANOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI: 
2019 r. 

1. Realizacja Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zakup bramki ramki MINI 120x 180 4 sztuki, bramka ŻAK 3x1,55 4 sztuki bramka 
JUNIOR 4 sztuki, siatki do bramek MINI, ŻAK oraz JUNIOR szpilki do montażu bramek, Realizacja zadania Chrzanowskiego Budżetu 
Obywatelskiego na rok Budżetowy 2019 -  „Doposażenie gminnego obiektu sportowego  
w Balinie”. 

2.  Realizacja Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego: Wolnostojące kosze miejskie Kosz Brno 003329 / beton piaskowany szary, wkład 
stalowy ocynkowany o poj. 40l, Stojak na rowery Stojak rowerowy Brno 008305 / beton piaskowany szary, stal lakierowana 5-cio 
miejscowy. 
ZADANIA ZREALIZOWANE 

3.  (UM-IRZ) 
2019 Budowa boiska sportowego na oś. Stella 
2017 W okresie sprawozdawczym wykonano 9 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Chrzanów. 
2018 Wykonano 2 siłownie zewnętrzne na terenie gminy Chrzanów – 4 urządzenia wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak 
na rowery, tablica regulaminowa).  
Zagospodarowano teren wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej w Balinie. 
Urządzono integracyjny plac zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP 8 w Chrzanowie – zabudowano 11 urządzeń zabawowych dla dzieci, w 
tym dzieci niepełnosprawnych, mała architektura, ogrodzenie panelowe z siatki, nawierzchnia bezpieczna i nasadzenia.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM IRZ) 



147 
 

Rozbudowa skateparku  w Chrzanowie  
ZADANIA PLANOWANE 
 (UM IRZ) Budowa infrastruktury sportowo -rekreacyjnej  na osiedlu Kąty w Chrzanowie 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
1. Wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach (projekt) 
2. Wykonanie monitoringu wokół hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu  
3. Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu – etap I 
4. Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Dąbrowskiego  
5. Zagospodarowanie terenu pryz ul. Jaworowej w Libiążu – plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku.   
6. Budowa siłowni na powietrzu w rejonie ul. Leśnej  
7. Wykonanie klimatyzacji w siłowni LCK 
8. Zakup i montaż trybuny sportowej przy boisku sportowym w Żarkach 
9. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Traugutta w Gromcu 
10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego na cele społeczne (projekt współfinansowany ze środków 

PROW). 
Budowa krytej pływalni (Projekt). 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Budowa krytej pływalni w Libiążu 
Budowa placu rekreacyjno – sportowego wyposażonego w urządzenie typu street workout pryz ul. Klubowej w Żarkach 
Zagospodarowanie centrum sołectwa Żarki poprzez wykonanie miejsc postojowych i obiektów małej infrastruktury w celu wzmocnienia 
oferty czasu wolnego mieszkańców”.     

Gmina Alwernia 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
W latach 2015 – 2019 wykonano 
8 siłowni napowietrznych: 
- 2015 r. - siłownia w Grojcu 
- 2018 r. siłownia w Porębie Żegoty, Okleśnej, Alwerni, Mirowie 
- 2019 r. - siłownia w Nieporazie, Źródłach, Regulicach 
W 2015 r. wykonano altanę,a w 2017 r. wyciąg linowy na placu zabaw w Alwerni 
W 2015 r. doposażono plac zabaw w Grojcu „Jar” w kolejne urządzenia zabawowe oraz wybudowano plac zabaww Nieporazie 
W 2018 r. doposażono plac zabaw w Nieporazie w huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz altanę, wybudowano również plac zabaw przy Świetlicy 
Wiejskiej w Mirowie 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Siłownia pod chmurką 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
UM Alwernia 
W roku bieżącym doposażono plac zabaw w Grojcu w huśtawkę podwójną oraz huśtawkę „ważka”, przeprowadzono remont urządzenia 
zabawowego „Domek” oraz doposażono w huśtawkę podwójną plac zabaw w Grojcu „Jar” 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu o budynek sali gimnastycznej wraz zapleczem sportowym, sanitarnym i salami lekcyjnymi.  
ZADANIA PLANOWANE 
UM Alwernia 
Planuje się budowę  placu zabaw w nowej lokalizacjiw Okleśnej 
Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Regulicach. 
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Alwerni 

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 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Inwestycji i Obsługi 

Starostwa  
 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Umowa Partnerska na rzecz realizacji projektu: „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i 
Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu –SPR Budżet Powiatu 204 000 (kwota w zł) Budżet jednostki 
realizującej – Gmina Trzebinia 3 001 698,17 (kwota w zł) Umowa obowiązywała w latach 2016-2018r. - - Budżet Gmina Chrzanów 2 164 
061,49 (kwota w zł) Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 4 734 799,44 (kwota w 
zł) Ogółem : 10 104 559,10 (kwota w zł) Lider projektu: Gmina Trzebinia – Urząd Miasta Trzebinia Partner nr 1: Gmina Chrzanów – Urząd 
Miejski w Chrzanowie Partner nr 2: Powiat Chrzanowski Partner nr 3: Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” 
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już istniejących. Powiat Chrzanowski – 
Wydział Ochrony 

Środowiska  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Dotacja celowa w wysokości 5000 zł dla Gminy Babice na rewitalizację stawów w Zagórzu 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Zagospodarowanie ośrodka rekreacyjnego „Balaton” 
Do dyspozycji odwiedzających przygotowano trzy baseny pływające: jeden płytki dla dzieci o wymiarach 6,00 x 16,00 m;  i głębokości 0,80 m 
oraz dwa baseny głębokie  
o wymiarach 19,50 x 21,00 m i głębokości 1,80 m. Przy akwenie powstała piaszczysta plaża z bezpiecznym zejściem do wody, drewniane 
tarasy łączące baseny, leżaki do opalania, stojaki rowerowe i ekologiczne oświetlenie solarne. Zagospodarowanie przez gminę otoczenia 
akwenów powoduje rozwój oferty spędzania czasu wolnego przez podmioty prywatne np.:  budowa parku linowego i Tyrolki nad Balatonem. 
Zbiornik Chechło – obiekt turystyczny i rekreacyjny 
Wybudowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zachęca do przyjazdu turystów  
z różnych części Małopolski. Wpłynie na dywersyfikację oferty turystycznej rejonu  
i rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej, w oparciu o walory krajobrazowo – przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Zadanie 
zrealizowane w 2018r. 
Zagospodarowanie zbiornika Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów 
Zadanie powiązane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych - powierzchnia zrewitalizowanego terenu poprzemysłowego – 3,3387 ha 
Zbiornik Chechło – wsparty obiekt turystyczny i rekreacyjny. 
Wybudowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zachęca do przyjazdu turystów  
z różnych części Małopolski. Wpłynie na dywersyfikację oferty turystycznej rejonu  
i rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej, w oparciu o walory krajobrazowo – przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. 
Projekt realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie. 
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. 
Systematycznie rozbudowywana i modernizowana jest także baza sportowa:  budowa sali gimnastycznej przy SP w Myślachowicach i 
modernizacja boiska przy SP 8 w Trzebini 
Organizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne np. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia, imprezy biegowe i in. 
007A 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/8/VIII/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – 
Południe w Trzebini. Teren przeznaczony został pod ogólnodostępną zieleń urządzoną oraz tereny publicznych ciągów pieszo – rowerowych. 
Ustalenia planu powstały w oparciu o Koncepcję programowo - przestrzenną placu miejskiego u zbiegu ulic Kościuszki i Krakowskiej wraz z 
zespołem sportowo - rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Trzebini. 
2019 
Balaton – Rewitalizacja - etap II. W 2019 roku przy akwenie „Balaton” powstał nowy pawilon sanitarny. Jest budynkiem 
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej murowanej kryty dachem czterospadowym o całkowitej powierzchni 
użytkowej wynoszącej 147,88 m². Składa się on m.in.: pomieszczenia ratownika z węzłem sanitarnym i aneksem medycznym, toalet, 
umywalni z natryskami, przebieralni, toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla matki z dzieckiem, dwóch zewnętrznych 
przebieralni i zewnętrznych prysznicy. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku 
inwalidzkim, a teren w jego bezpośrednim sąsiedztwie został utwardzony. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 725 842,00 zł. Obiekt 
realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Gmina Alwernia 
ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Wiślana trasa rowerowa na odcinku wałów przeciwpowodziowych leżących na terenie Gminy Alwernia. 

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. 

LGD Partnerstwo na Jurze, 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” jest donatorem środków unijnych i realizuje zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 poprzez ogłaszanie naborów wniosków na poszczególne przedsięwzięcia. 29,73 % 
środków przeznaczono na przedsięwzięcie 1.1 Kształtowanie oferty oraz warunków dla spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz rozwój 
potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru objętego LSR. Na środki ulokowane na w/w przedsięwzięciu mogą aplikować JST,NGO, 
osoby fizyczne, kościoły i inne związki wyznaniowe. 
W 2016 i 2019 roku objęcie patronatem grupy nieformalnej ,,Aktywni Zagórzanie” i pozyskanie środków z  FIO MALOPOLSKA LOKALNIE na 
działania aktywizujące seniorów z miejscowości Zagórze poprzez wyposażenie świetlicy lokalnej w sprzęt do ćwiczeń. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Obecnie nasi Wnioskodawcy realizują operacje lub ich wnioski są w ocenie w UMWM  
Pozostałe działania - Ciężko oszacować ze względu na panującą obecnie sytuacje na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się 
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Covid19 
ZADANIA PLANOWANE  
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” planuje ogłaszać kolejne nabory dla przedsięwzięcia 1.1 Kształtowanie oferty oraz 
warunków dla spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru objętego LSR. 
Pozostałe działania - Ciężko oszacować ze względu na panującą obecnie sytuacje na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się 
Covid19 

Powiat Chrzanowski, 
Wydział promocji i funduszy 

Pozabudżetowych w 
Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja Powiatowego Dnia Seniora – impreza cykliczna 
Współpraca  z TCK w Trzebini w zakresie organizacji Pikniku Seniora  
Współpraca z UTW w Chrzanowie - powiat pełni funkcję członka wspierającego stowarzyszenie UTW 
Przyznanie przez Powiat Chrzanowski  małych grantów na projekty realizowane przez stowarzyszenia seniorskie 
Współpraca finansowa i pozafinansowa ze stowarzyszeniami seniorskimi  

Powiat Chrzanowski 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizowanie wycieczek, konkursów, turniejów sportowych, mistrzostw regionalnych i ogólnokrajowych. Akcje promujące aktywność 
fizyczną wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego. 
 

Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny i Zamek 

Lipowiec w Wygiełzowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Realizacja cyklu zajęć warsztatowych i warsztatowo terapeutycznych dla seniorów, w tym dla pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja i utrzymanie oferty programowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami 
Ukończona budowa „Ogrodu sensorycznego” z przeznaczeniem dla osób m.in. o niepełnosprawnościach  
ZADANIA PLANOWANE  
Kontynuacja działań i programów na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, atestacje miejsc i opracowywanie programów 
opieki w instytucji 

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Olszynach posiadającego w swej ofercie m.in. zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe. 
2. Działalność kulturalna i rekreacyjna stowarzyszeń senioralnych: Stowarzyszenia „Podzamcze” oraz Stowarzyszenia Emerytów i 

Rencistów „Wesoła Jesień”. 
3. Projekt „Jesień usłana kwiatami” mający na celu wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób 

starszych gminy Babice poprzez zwiększenie dostępu do działań edukacyjnych, usług turystycznych i rozwój samopomocy. 
4. Projekt „Kwiatowa jesień życia”. Celem projektu było: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu os. w wieku 50+ zamieszkałych gminę 

Babice poprzez zwiększenie dostępu do edukacji i kultury. 
5. Projekty „Gminne Centrum Usług Senioralnych” edycja II i III Projekt miał na celu poprawę jakości seniorów z gminy  Babice poprzez 

zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, informacyjnych, opiekuńczych, 
sportowych i turystycznych oraz rozwój działań samopomocowych. 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
1. Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Olszynach. 
2. Projekt „Jesień usłana kwiatami” kontynuowany w 2020 r. – działania edukacyjne, działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz 
inicjatywy senioralne na rzecz społeczności lokalnej. 

ZADANIA PLANOWANE Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Olszynach. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE (MBP) 
2015 -2019 
Akademia UPC Seniora – cykliczne warsztaty komputerowe dla seniorów prowadzone wg specjalnie opracowanej metody przez partnera 
projektu UPC. 
„Nie bój mychy” warsztaty komputerowe dla seniorów – całoroczne zajęcia cykliczne (styczeń -grudzień) z podstaw obsługi komputera 
realizowane   w ciągu całego roku od stycznia do grudnia – projekt wieloletni mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
technologicznemu seniorów. 
„Tydzień z Internetem” – cykliczne warsztaty z umiejętności poruszania się w Internecie – podnoszące kompetencje seniorów w zakresie 
korzystania z narzędzi ICT 
„O finansach w bibliotece” warsztaty edukacyjne – całoroczne zajęcia cykliczne (styczeń -grudzień) w zakresie nauczania umiejętności 
obsługi bankowości elektronicznej. 
Yes I Can- kursy języka angielskiego - całoroczne zajęcia cykliczne (styczeń -grudzień) – projekt edukacji językowej seniorów. 
Kursy 123 – elearningowe kursy z języków obcych dla dorosłych (angielski, włoski, niemiecki, francuski) dla osób początkujących. 
Senior w podróży – cykliczne multimedialne projekcje filmowe  z podróży odbytych przez chrzanowskich seniorów. Zajęcia o charakterze 
integracyjnym. 
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ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (MBP)Zawieszona została realizacja większości imprez i zajęć cyklicznych w 2020 r. z powodu pandemii. 
(BASEN) 
bilet dla osób w wieku 60+  z gminy Chrzanów raz w tygodniu za 1,00 zł 
ZADANIA PLANOWANE (MBP)Kontynuacja w latach następnych dotychczasowej oferty 
(BASEN) 
bilet dla osób w wieku 60+ z gminy Chrzanów raz w tygodniu za 1,00 zł 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
- Uniwersytet III Wieku przy TCK,  
- Program „Jesteśmy aktywni” - zajęcia dla seniorów na Aqua Planet Krytej Pływalni w Trzebini, 
- MBP - kursy komputerowe dla osób 50+, „Czwartkowe spotkania dla Seniorów” 
w roku 2018 Trzebiński Klubu Artystyczny „TeKa”, 
- Punkt Aktywności Seniora został utworzony w lipcu 2014 r. jako jedno z działań  
w projekcie systemowym „Zielone światło dla aktywności w Gminie Trzebinia” współfinansowanym ze środków EFS. Punkt zrzesza osoby 
starsze z gminy Trzebinia korzystające z różnego rodzaju wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego ideą jest zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu. Punkt jest prowadzony przez pracowników Klubu Integracji Społecznej, tam też odbywają się zajęcia raz  
w tygodniu. W 2018 r. odbyło się 50 spotkań, w których regularnie uczestniczyło 15 osób. 
 Podczas zajęć pracownicy KIS wspólnie z Seniorami przygotowują posiłki, pieką ciasta, wykonują różnego rodzaju prace rękodzieła 
artystycznego, pracują  
w ogrodzie lub chodzą na spacery w najbliższej okolicy. Równocześnie podczas spotkań omawiane są bieżące problemy Seniorów dotyczące 
m.in. finansów, uzależnień w rodzinie, samotności, a także prowadzone są warsztaty o tematyce  
z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej. W ubiegłym roku w ramach Punktu zorganizowano wycieczkę do Szczyrku oraz wyjście do 
kina. 
2019 
Gmina j jej jednostki oferują mieszkańcom ofertę wspólnego spędzania czasu wolnego organizując szereg imprez m.in.: imprezy 
okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka; pikniki rodzinne, organizacja pikników i występów dla seniorów;   
Trzebiński Uniwersytet  Trzeciego Wieku zrzesza 200 słuchaczy, którzy korzystają z wykładów oraz  zajęć fakultatywnych,  wyjazdów na  
imprezy  kulturalne i wycieczki. 
Program „Jesteśmy aktywni" skierowany do rencistów oraz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia w formie zajęć 
rekreacyjnych na Krytej Pływalni „Aqua Planet” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja 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" 
ZADANIA PLANOWANE Kontynuacja 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. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Gmina Alwernia za pośrednictwem lokalnych NGO’sów corocznie zleca działania polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób 
starszych przy udziale środków finansowych wojewody małopolskiego. 
Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni 
2018 
Projekt dot. wykonaniu urządzeń do ćwiczeń (3 podwójne urządzenia). Projekt składała do LGD Partnerstwo na Jurze Gmina Alwernia. 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Bieżąca działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Libiąskim Centrum Kultury oraz bieżąca oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej; 
Libiąskie Senioralia. 
Działalność 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 uczestniczy ok. 65 os. W 2018r. odbyły się 42 spotkania klubowe, 7 
spotkań okolicznościowych (Dzień Kobiet, Andrzejki, Tłusty Czwartek, Spotkanie Opłatkowe, Zabawa karnawałowa, i inne),  
9 spotkań tematycznych, 9 wyjazdów (wycieczek).  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżąca działalność Uniwersytetu II Wieku przy LCK w Libiążu 
Oferta Dziennego Domu Senior + w Libiążu  
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Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ 
SAM” w Żarkach 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
02.05.18r. Rajd rowerowy z Żarek do pomnika libiąskich partyzantów poległych 
w lasach pod Byczyną, złożenie kwiatów w majową rocznicę.                                                                    
14.04.18r. Wycieczka do Wisły, wody termalne – Hotel Gołębiowski, zwiedzanie skoczni narciarskiej im. Adama Małysza.     

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w 
Żarkach 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Turystyka rowerowa na istniejących ścieżkach rowerowych (wały nad Wisłą).                                                                                   

PTTK 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 
Zorganizowano 12 wycieczek dla seniorów oraz Rajd UTW PTTK. 
2016 
Zorganizowano 8 wycieczek dla seniorów oraz Rajd UTW PTTK. 
2017 
Zorganizowano 9 wycieczek dla seniorów oraz Rajd UTW PTTK. 
2018/2019 – brak danych  

Stowarzyszenie COR w 
Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Prowadzenie chóru Milenium, którego członkami są osoby 60+  

III.3.6 

Rozwój oferty czasu wolnego dla 
młodzieży z wykorzystaniem 

istniejącej bazy sportowo-
rekreacyjnej, kulturalnej  

i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej 
infrastruktury. 

LGD Partnerstwo na Jurze , 
 

Powiat Chrzanowski, 
 

Gminy Powiatu 
Chrzanowskiego, 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” jest donatorem środków unijnych i realizuje zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 poprzez ogłaszanie naborów wniosków na poszczególne przedsięwzięcia.29,73 % 
środków przeznaczono na przedsięwzięcie 1.1 Kształtowanie oferty oraz warunków dla spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz rozwój 
potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru objętego LSR. Na środki ulokowane na w/w przedsięwzięciu mogą aplikować JST,NGO, 
osoby fizyczne, kościoły i inne związki wyznaniowe. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Obecnie nasi Wnioskodawcy realizują operacje lub ich wnioski są w ocenie w UMWM  
ZADANIA PLANOWANE 
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” planuje ogłaszać kolejne nabory dla przedsięwzięcia 1.1 Kształtowanie oferty oraz 
warunków dla spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru objętego LSR. 

Powiat Chrzanowski  
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizacja zawodów sportowo – pożarniczych dla MDP z terenu Powiatu Chrzanowskiego  
Organizacja rajdów rowerowych: Ekorajd z powiatem chrzanowskim, rajd rowerowy Wędruj z nami papieskimi szlakami  
Współpraca  finansowa lub rzeczowa z PMOS w Chrzanowie w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze sportowym   

Powiat Chrzanowski 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Podpisane porozumienie z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Trzebini w celu współpracy pomiędzy placówkami w zakresie 
rozwijania zainteresowań młodzieży, aktywizacji kulturalnej i organizacji czasu wolnego. 
Udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Uczestnictwo podczas konkursów i zawodów w rywalizacji z rówieśnikami. 
Zajęcia te przyczyniają się do licznych sukcesów i kompensują niepowodzenia na zajęciach szkolnych.  
Organizowanie jasełek przez młodzież szkolną. Wyjazdy do instytucji z przedstawieniami. Organizowanie wycieczek, wyjazdów krajoznaw-
czych. Organizowanie biegów na orientację. Organizowanie szerokiej palety zajęć sportowych. 

Gmina Babice 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych, organizowanie i finansowanie przejazdów na zawody sportowe  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych, organizowanie i finansowanie przejazdów na zawody sportowe 
ZADANIA PLANOWANE 
Organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych, organizowanie i finansowanie przejazdów na zawody sportowe 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Realizacja programów „Sportowe ferie na Krytej Pływalni” oraz „Lato w mieście”.  
Inne działania np.: MBP - Katalog OPAC, który umożliwia internetowe przeglądanie i zamawianie zbiorów, IBUK LIBRA oraz ACADEMICA, 
które są cyfrowymi zasobami z dostępem do wypożyczeni różnorodnych publikacji, w tym naukowych. Możliwość korzystania z Internetu na 
miejscu i wypożyczania tabletów. Inicjatywy i czytelnicze akcje ogólnopolskie: Żywa Biblioteka, gra miejska, Narodowe Czytanie, konkursy 
wiedzy, lekcje biblioteczne, eksperymentatorskie ADAMIANA, wieczory poetyckie, koncerty, spotkania autorskie. 
2019 
Gmina i jej jednostki oferują mieszkańcom ofertę wspólnego spędzania czasu wolnego organizując szereg wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych (w tym rajdów, biegów, koncertów i in.) 
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Organizowane są  zajęcia feryjne oraz Akcja Lato (m.in.: kino feryjne i wakacyjne), poranki muzyczne, turnieje sportowe, konkursy, 
warsztaty, festyny, pikniki, zabawy, zajęcia w kołach zainteresowań. Gmina udziela wsparcia realizacji zadań w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu, upowszechniania dyscyplin sportowych, tj. piłka nożna, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, lekkoatletyka, szachy, 
kulturystka, jeździectwo, kajakarstwo, wędkarstwo. Udział dzieci i młodzieży w zawodach organizowanych przez Miejsko - Gminny Szkolny 
Związek Sportowy. 
Wsparcie zadania realizowanego przez Parafię Rzymsko – Katolicką Niepokalanego Serca N. M. P. pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej 
na osiedlu Siersza”. 
Wsparcie zadania realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego pn. ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie 
Domu Harcerza” 
Wsparcie zadania realizowanego przez Fundację „Dobry Start” pn. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju” w Trzebini” 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
ZADANIA PLANOWANE 
Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżąca działalność placówek oświatowych i klubów sportowych na terenie gminy Libiąż 

Fundacja im. Brata Alberta – 
warsztat Terapii Zajęciowej 

w Trzebini  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 16 osób (dzieci i młodzieży z różnoraką niepełnosprawnością)  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 16 osób (dzieci i młodzieży z różnoraką niepełnosprawnością)  
ZADANIA PLANOWANE 
Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 16 osób (dzieci i młodzieży z różnoraką niepełnosprawnością) 
 

PTTK  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 
Zorganizowano 21 wycieczek pieszych i kolarskich dla młodzieży oraz 2 Rajdy 
2016 
Zorganizowano 37 wycieczek pieszych i kolarskich dla młodzieży oraz 2 Rajdy. 
2017 
Zorganizowano 25 wycieczek pieszych i kolarskich dla młodzieży oraz 2 Rajdy 
2018/2019 0- brak danych  

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w 
Żarkach 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Zorganizowano rajdy rowerowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Nasza oferta programowa w czasie wolnym od zajęć szkolnych to bezpłatne  zajęcia w 33 kołach i zespołach,  które rozwijają 
zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży  w zakresie: 
- MUZYKI  nauka gry na pianinie,  gitarze i ukulele, koło wokalno-instrumentalne, a także Studio Piosenki w ramach, którego prowadzone są 
warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży. 
- PLASTYKI  
W programie: poznawanie różnorodnych technik i narzędzi plastycznych, rysunek, malarstwo, rzeźba oraz zajęcia z zakresu rękodzieła 
artystycznego i decoupage   
- TEATRU rozwijanie umiejętności aktorskich 
- FOTOGRAFII   koła fotografii organicznej, archaicznej, czarno-białej, udział w projektach i działaniach fotograficznych   
- STRZELECTWA SPORTOWEGO zajęcia dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych   
-TAŃCA 
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego LUSZKI – zajęcia umuzykalniające, nauka tańców narodowych, kultywowanie i szerzenie polskiego folklo-
ru wśród dzieci z uwzględnieniem regionu Małopolski, udział w konkursach 
Zajęcia taneczne w zakresie tańca nowoczesnego - przygotowywanie układów choreograficznych  oraz udział w konkursach i turniejach  ta-
necznych.– KOŁA KREATYWNE DZIECIAKI  
Zintegrowane zajęcia artystyczne  dla  dzieci w wieku przedszkolnym. 
W programie zajęć: plastyka, elementy muzyki i teatru, zabawy przy muzyce, zabawy integracyjne. 
- GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w budynku PMDK w Trzebini oraz na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych  powia-
tu chrzanowskiego. 
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ZADANIA PLANOWANE  
W miarę możliwości finansowych i zatrudnienia nowych nauczycieli wzbogacenie oferty programowej o nowe koła i zespoły. 

Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny i Zamek 

Lipowiec w Wygiełzowie  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Udostepnienie terenów MNPE pod budowę o siłowni i ogrodu zabaw dla dzieci, młodzieży i seniorów z gminy Babice  
ZADANIA PLANOWANE Kontynuacja współpracy z gminą Babice 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (MBP) 
A to Polska właśnie- projekt współrealizowany z I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie  
„Jak budować wspólnoty lokalne”– debata z udziałem młodzieży licealnej. Spotkanieo charakterze warsztatowym.  
„Filozoficzna gra biblioteczna” – 
Gra edukacyjna sprawdzająca wiedzę licealistów ze znajomości filozofii oraz postaci filozofów okresu starożytności. Konkurencja 
wymagająca wykazania się nie tylko wiedzą ale także kreatywnością i sprytem.   
„Korki u profesorki” -warsztaty przygotowujące do ciągłego samokształcenia, podczas których zastosowane zostały metody i techniki uczące 
samodzielnego myślenia, angażujące uczniów emocjonalnie i motywująco. 
„Zrywam z tradycją….czy słów kilka o teatrze modernistycznym” – wykład dla licealistów połączony z projekcją spektaklu teatralnego 
”Moralność Pani Dulskiej” 
„Edukacja kulturowa jako metoda pracy instytucji kultury” – warsztaty w ramach programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. 
Warsztaty dotyczyły współtworzenia nowoczesnej edukacji kulturowej, łączącej edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną polegające na 
projektowaniu działań, w których młody człowiek jest nie tylko widzem ale także czynnym uczestnikiem. 
„Odkrywanie talentów jutra wśród młodzieży” – warsztat dla młodzieży szkół średnich z powiatu chrzanowskiego, zachęcający do 
odkrywania własnych zdolności w celu świadomego wyboru drogi zawodowej. 
„Być pierwszym czy lepszym?” – zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkół średnich uczące świadomego rozwoju, realizowania swoich pasji, 
tak aby stały się stylem życia i możliwością pracy. 
Ferie z filmem w bibliotece: Imię Róży, Katedra” – zajęcia warsztatowe dla młodzieży licealnej z zakresu semiotyki w praktyce. 
Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży licealnej. 
Startup z czym to się je? – warsztat dla młodzieży z obszaru rozwoju zawodowego, podczas którego lokalni przedsiębiorcy odsłaniali kulisy 
funkcjonowania startupów. Inicjatywa skierowana do młodych ludzi, zainteresowanych budowaniem swojej kariery. 
Wydarzenia i zajęcia  cykliczne 
2015-2019   
Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży  - cykliczne spotkania dyskusyjne o literaturze (1 x w miesiącu)  
Małopolska Noc Naukowców – skierowana do młodzieży akcja edukacyjna, promująca naukę wynalazczość, nowe technologie oraz 
zachęcająca młodych ludzi do zainteresowania się karierą naukową. 
„Kino za regałem – Dyskusyjny Klub Filmowy – projekcje klasyki światowego i polskiego kina połączone z dyskusją. 
Biblioteka na dwóch kółkach cykliczna kampania edukacyjna organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 
– promująca proekologiczne zachowania: konkursy, rajd rowerowy 
Niska emisja – cykliczna kampania edukacyjna na rzecz ochrony czystego powietrza w regionie. 
Narodowe Czytanie  - ogólnopolska akcja czytelnicza odbywajaca się pod patronatem Prezydenta RP. 
Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży licealnej.   
BASEN 
Od 25.09.2015 został wprowadzony bilet dla osób w wieku 60+ z gminy Chrzanów raz w tygodniu za 1,00 zł 
(SP1) Realizacja projektu „Bezpieczna szkoła”, projekty: Bezpieczny przejazd kolejowy, Odblaskowa szkoła, Bezpieczna droga do domu, 
Akademia Bezpiecznego Puchatka, szkolenie uczniów z pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z ratownikami wodnymi, z policją, 
strażą pożarną, coroczne alarmy próbne w szkole. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
MBP)Zawieszona została realizacja większości imprez i zajęć cyklicznych w 2020 r. z powodu pandemii. 
(SP1) Realizacja projektu „Bezpieczna szkoła”, projekty: Bezpieczny przejazd kolejowy, Odblaskowa szkoła, Bezpieczna droga do domu, 
Akademia Bezpiecznego Puchatka, szkolenie uczniów z pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z policją, strażą pożarną, coroczne 
alarmy próbne w szkole. 
ZADANIA PLANOWANE (MBP)Kontynuacja w latach następnych dotychczasowej oferty 
(SP1) Realizacja projektu „Bezpieczna szkoła”, projekty: Bezpieczny przejazd kolejowy, Odblaskowa szkoła, Bezpieczna droga do domu, 
Akademia Bezpiecznego Puchatka, szkolenie uczniów z pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z policją, strażą pożarną, coroczne 
alarmy próbne w szkole. 

Gmina Alwernia 
ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty 
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Realizacja projektów profilaktycznych we współpracy ze stowarzyszeniami. 
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci realizująca program GKRPA. 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Projekty realizowane przez Stowarzyszenie PRO BONO-5 

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). 

Muzeum im. Ireny i 
Mieczysława Mazarakich w 

Chrzanowie 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Rozbudowa zaplecza gospodarczego Domu Urbańczyka w latach 2017-2019  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rewitalizacja wystawy stałej w budynku głównym Muzeum  
ZADANIA PLANOWANE  
Remont generalny budynku głównego Muzeum przy ul. Mickiewicza 13 

Libiąskie Centrum Kultury  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia. 
Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzebini 

BRAK REALIZACJI do 2019r. 
ZADANIA PLANOWANE  
W celu poprawy warunków i funkcjonalności placówki wymagany jest remont kapitalny II budynku Trzebinia ul. Kościuszki 70 z 
uwzględnieniem:  
 adaptacji 1 pomieszczenia na strzelnicę sportową 
 adaptacji 1 pomieszczenia na pracownie komputerową 
 modernizacji sali widowiskowej poprzez   wymianę nowego oświetlenia  oraz montaż dodatkowych świateł scenicznych, klimatyzacji,  

sceny na organizację przeglądów i festiwali 
 malowanie wszystkich sal  w II budynku 
 remont sanitariatów aby były przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
 dostosowanie całego budynku  dla osób niepełnosprawnych 
 montaż windy 
 adaptacja strychu na dodatkowe pomieszczenia na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 
Modernizacja I budynku Trzebinia, ul. Kościuszki 72 
 adaptacja strychu na dodatkowe pomieszczenia na prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży 
 dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych 
 montaż windy 
 malowanie pomieszczeń 
 remont sanitariatów (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) 
 zagospodarowanie terenu za II budynkiem m.in. na stworzenie np. muszli koncertowej z ławeczkami i małą sceną 

Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny i zamek 

Lipowiec w Wygiełzowie 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Rekonstrukcja i wyposażenie wystawienniczej  budynku zabytkowej remizy strażackiej ze Złotnik gm. Igołomia Wawrzeńczyce na terenie 
NPE w Wygiełzowie 
Budowa Punktu Obsługi Turysty na dziedzińcu podzamcza, kontynuacja prac remontowych zamku Lipowiec  
ZADANIA PLANOWANE Realizacja projektów i planów remontowo-modernizacyjnych obiektów architektonicznych na terenie skansenu. 
Kontynuacja prac remontowych zamku Lipowiec 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Modernizacja zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabudowa oświetlenia Domu Kultury  - FS Czyżówka.  Koszt realizacji:  12 100,00zł.  
2. Dokończenie remontu dolnej sali Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach - FS Wykonanie finansowe wyniosło 4 735,50 zł. 
3. Przeniesienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini – Filia w Myślachowicach z Domu Kultury do budynku przychodni zdrowia. 

Wykonanie finansowe wyniosło 35 726,00 zł  
4. DK Psary – wymiana pokrycia dachu na części niższej budynku. Wykonanie finansowe wyniosło 32 333,99 zł. 

Gmina Chrzanów 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (MBP) 
2017 - wykonanie membrany uszczelniającej na północnej części dachu budynku biblioteki – Broniewskiego 10C 
2018 – Zakup nowej wersji zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWASQL Premium 
2019 -Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej szklanej części dachu budynku biblioteki – Broniewskiego 10C 
(MOKSiR) 
1. Wymiana instalacji wodociągowej w poziomie przyziemia w budynku DK wraz z dostawa i montażem zasobnika 1000l ciepłej wody 

użytkowej. (rok 2015) 
2. Dostawa i montaż systemu oświetlenia scenicznego Sali teatralnej. (rok 2015) 
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3. Przebudowa sanitariatów w części teatralno – kinowej oraz administracyjnej budynku Domu Kultury. (rok 2016) 
4. Wykonanie strony internetowej MOKSiR. (rok 2017) 
5. Przebudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w części teatralnej Domu Kultury. (rok 2018) 
6. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego części teatralnej budynku Domu Kultury w Chrzanowie. (rok 2019)  
(BASEN) 
1. współorganizowanie zawodów pływackich gminnych i powiatowych dla uczniów szkół podstawowych ,gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 
2. coroczny ogólnopolski miting dla osób niepełnosprawnych 
3. 2019 – nocny maraton pływacki otyliada 
4. bezpłatny wstęp dla uczniów szkół gminnych w ramach lekcji w-f 
5. udostępnienie obiektu dla uczniów ze szkół gminnych i powiatowych z programu „Już pływam” 
6. współpraca z sekcją pływacką z UKS oraz z innymi klubami sportowymi z terenu gminy i powiatu. 
7. współpraca z komercyjnymi szkółkami pływackimi. 
8. współorganizacja zawodów pływackich dla mieszkańców gminy i powiatu 
(MUZEUM) 
Rozbudowa zaplecza gospodarczego Domu Urbańczyka w latach 2017-2019 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (MOKSiR) 
Dostosowanie Sali w obiekcie Sokół do realizacji działalności sekcyjnej dla nowej grupy docelowej oraz stworzenia oferty szkoleniowej z 
zakresu edukacji kulturalnej i usług. (rok 2020) 
(BASEN) 
1. współorganizowanie zawodów pływackich gminnych i powiatowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
2. ogólnopolski miting dla osób niepełnosprawnych 
3. nocny maraton pływacki otyliada 
4. bezpłatny wstęp dla uczniów szkół gminnych w ramach lekcji w-f 
5. współpraca z sekcją pływacką z UKS oraz z innymi klubami sportowymi z terenu gminy i powiatu. 
6. współpraca z komercyjnymi szkółkami pływackimi 
7. współorganizacja zawodów pływackich dla mieszkańców gminy i powiatu 
(MUZEUM) 
Rewitalizacja wystawy stałej w budynku głównym Muzeum 
ZADANIA PLANOWANE (BIBLIOTEKA) 
1.Wykonanie membrany uszczelniającej  na południowej części dachu budynku biblioteki – Broniewskiego 10C 
2.Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej szklanej powierzchni ścian sali konferencyjnej w budynku biblioteki – Broniewskiego 10C 
(BASEN) 
1. współorganizowanie zawodów pływackich gminnych i powiatowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
2. ogólnopolski miting dla osób niepełnosprawnych 
3. nocny maraton pływacki otyliada 
4. bezpłatny wstęp dla uczniów szkół gminnych w ramach lekcji w-f 
5. udostępnienie obiektu dla uczniów ze szkół gminnych i powiatowych z programu „Już pływam” 
6. współpraca z sekcją pływacką z UKS oraz z innymi klubami sportowymi z terenu gminy i powiatu. 
7. współpraca z komercyjnymi szkółkami pływackimi. 
8. współorganizacja zawodów pływackich dla mieszkańców gminy i powiatu 
(MUZEUM) 
Rewitalizacja wystawy stałej w budynku głównym Muzeum 

Gmina Libiąż  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
 „Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia” – 
projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Alwerni 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szlak historyczno-edukacyjny „BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ ZWIĄZANI Z ALWERNIĄ” 

III.3.8 

Tworzenie warunków dla rozwoju 
infrastruktury turystycznej, w tym 
bazy gastronomicznej i noclegowej 
(poprzez m.in. wykorzystanie bazy 
szkolnej w okresie wakacyjnym). 

Gmina Babice  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
Budowa ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej o tematyce pszczelarskiej przy Zespole Szkół w Babicach w ramach projektu „Gmina Babice na 
miodowym szlaku”. 

Gmina Trzebinia  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
Rewitalizacja zbiornika Chechło w 2018r., Balatonu oraz działające tam ośrodki rekreacyjne sprzyjają rozwojowi infrastruktury turystycznej, 
w tym bazy gastronomicznej w ich otoczeniu.  



156 
 

W miejscowościach o dużym potencjale dla rozwoju turystyki rozwijana jest przez przedsiębiorców i stowarzyszenia oferta spędzenia 
wolnego czasu np. miejscowości tematyczne Bolęcin i Dulowa. 

III.3.9 

Porządkowanie  
i zagospodarowanie terenów zielonych 

oraz dostosowanie ich do potrzeb 
mieszkańców na rzecz budowy oferty 

spędzania czasu wolnego. 

 
Powiat Chrzanowski 

Wydział Ochrony 
Środowiska  

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Środki z opłat i kar przeznaczone na tereny zielone:  
2015 
1. Zakup sadzonek drzew – Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – 1100 zł 
2. zakup folii i kosiarki PDPS w Płazie – pielęgnacja parku – 2927,80 zł 
3. Pielęgnacja zieleni , wycinka drzew na terenie Starostwa – 5490 zł 
4. PZD - Nasadzenia i wycinka drzew w pasie dróg powiatowych – 70 000 zł 
5. Pielęgnacja jesionów w PDPS w Płazie – 3500 zł  
2016 
1. Zakup drzew do nasadzenia na terenie parku przy PDPS w Płazie  – 4507,77 zł 
2. wycinka drzew ( w tym przy PCKU, ZS Libiąż, PCE)– 28 980 zł 
3. prace przy źródełku triasowym – 3000 zł 
4. Pielęgnacja zielni przy budynkach starostwa – 432 zł 
5. Nasadzenia drzew w PDPS w Płazie  – 486 zł 
6. Konserwacja zieleni przy budynkach Starostwa – 1500 zł 
7. Wycinak Drzew i frezowanie w pasie dróg powiatowych – 66 932 zł 
2017 
1. Wycinka drzew i frezowanie pni – 6372 zł 
2. Nasadzenia drzew przy PCKU – 16 988,40 zł 
3. Pielęgnacja zieleni przy Starostwo Powiatowe w Chrzanowie  – 2052 zł 
4. Wycinka drzew i frezowanie w pasie dróg powiatowych – 15 000 zł 
5. Prace pirelęgnacyjne przy drzewostanie parkowym PDPS w Płazie 7961 zł  
6. Zakup sprzętu do pielegnacji zieleni dla PDPS – 7 999 zl 
2018  
pielęgnacja zieleni, nasadzanie nowych drzew i krzewów, wycinka chorych, zagrażających wywrotem drzew na terenach będących 
własnością Powiatu Chrzanowskiego lub zarządzanych przez powiatowe jednostki wartość zrealizowanych zadań -  25 020 zł.  
2019  
1. pielęgnacja zieleni znajdującej się w pasach drogowych (wykonwaca PZD) – 50 000 zł 
2. wykonanie dalszej części ogrodu botanicznego oraz organizację konkursów ekologicznych w I LO w Chrzanowie - 4 992 zł, 
3. utrzymanie zieleni oraz infrastruktury parkowej zrealizowane przez PCKU w Chrzanowie - 3 500 zł, 
4. pielęgnacja zieleni, nasadzanie nowych drzew i krzewów, wycinkę chorych, zagrażających wywrotem drzew - 3 250 zł. 

Gmina Alwernia 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Brodlach 
Sprzątanie świata-5 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
UM Alwernia 
Program funkcjonalno – użytkowy – przygotowanie dokumentacji w systemie zaprojektuj – wybuduj dla inwestycji pn.: „Park 
wypoczynkowo-spacerowy wraz z infrastrukturą techniczną w Alwerni” 
ZADANIA PLANOWANE 
UM Alwernia 
Realizacja inwestycji pn.: „Park wypoczynkowo – spacerowy wraz z infrastrukturą techniczną w Alwerni” po uzyskaniu finansowania za 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Budowa ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej o tematyce pszczelarskiej przy Zespole Szkół w Babicach w ramach projektu „Gmina Babice na 
miodowym szlaku”. 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Utrzymanie zieleni w gminie Libiąż 680 944,58 zł 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżące tworzenie miejsc i terenów zielonych: np.: umocnienie skarpy w Parku Młodości; zagospodarowanie i utrzymanie rond oraz terenów 
zielonych przy obiektach użyteczności publicznej w gminie Libiąż   
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Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM -GKD) Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Chrzanów + Odbiór odpadów w ramach prac społeczno-użytecznych 
2015 – 29 988,00 zł + 10 400,00 zł 
2016 – 19 980,00 zł + 13 150,00 zł 
2017 – 14 410,00 zł +14 410,00 zł 
2018 – 13 920,00 zł + 13 064,00 zł 
2019 –  13 066,00 zł + 16 442,40 zł 
Utrzymanie terenów zieleni i nasadzenia drzew  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM-GKD)Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Chrzanów, 
Utrzymanie terenów zielonych,  
Nasadzenia drzew  
ZADANIA PLANOWANE (UM-GKD)Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Chrzanów, 
Utrzymanie terenów zielonych,  
Nasadzenia drzew  

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Koszt stałego utrzymania zieleni w gminie Trzebinia w 2019 r. wyniósł 995 606,12 zł 
Na terenie Gminy Trzebinia znajduje się 35 placów zabaw (26 na terenie miasta i 9 na terenie sołectw), 16 terenów rekreacyjno - sportowych 
na terenie gminy Trzebinia i 16 siłowni napowietrznych. 
W ramach kolejnego etapu zagospodarowania Błoń Karniowickich wykonano: miejsca postojowe i ścieżkę do jazdy na rolkach o nawierzchni 
betonowej wraz z podbudową (240,81 m2). 
Przeprowadzono również prace związane z zagospodarowaniem nowych terenów zielonych oraz rewitalizację istniejącej zieleni, natomiast 
w ramach szeroko pojętych zadań, związanych z utrzymaniem zieleni dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych celem 
poprawy ich wyglądu, za kwotę ogółem 14 280,00 zł. 
Kontynuacja zadań w kolejnych latach. 
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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  

NR KIERUNEK INTERWENCJI 
PODMIOTY, KTÓRE 

UZUPEŁNIAJĄ TABELĘ 
ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

IV.1.1 

Powołanie i zinstytucjonalizowanie 
obszaru funkcjonalnego w ramach 

całego Powiatu Chrzanowskiego, jako 
zintegrowanej  przestrzeni realizacji 

projektów natury gospodarczej, 
społecznej  

i infrastrukturalnej 

Konwent Starosty 
Chrzanowskiego, 

Burmistrzów i Wójta 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 - utworzenie wspólnej grupy zakupowej do zakupu energii elektrycznej (gminy, powiat+ Oświęcim, Olkusz) 
2016 – przystąpienie do „Klastra Górnej Wisły” 
2018 - utworzenie wspólnej grupy zakupowej do zakupu energii elektrycznej 
2019-  rozpoczęcie działań w celu utworzenia Stowarzyszenia  Forum Małopolski Zachodniej 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019  
Nawiązanie współpracy z miastami, gminami i powiatami z terenu Małopolski Zachodniej  celem utworzenia Stowarzyszenia Forum 
Małopolski Zachodniej  
Nawiązanie współpracy Chełmka, Chrzanowa, Jaworzna, Libiąża, Trzebini i Powiatu Chrzanowskiego celem utworzenia obszaru 
funkcjonalnego -Aglomeracja Współpracy Regionalnej 
Podpisanie listu intencyjnego przez Powiat Chrzanowski oraz gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia celem realizacji 
ponadlokalnego projektu pn. Budowa i wyposażenie hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych do 
100 osób, Domu Pobytu Dziennego dla 15-30 osób wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolęcinie 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2020 – założenie stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej – w trakcie rejestracji w KRS 
Spotkania warsztatowe mające na celu ustalenie celów i zasad współpracy w ramach AWR 

IV.1.2 
Efektywny system współpracy z 

sektorem pozarządowym 

Powiat Chrzanowski, 
 

Wydział Promocji i Funduszy 
Pozabudżetowych   

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015-2019  
1. Realizacja rocznych Programów współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
2. Współpraca finansowa oraz pozafinansowa, organizacja otwartych konkursów ofert, przyznawanie tzw. małych grantów. 
2015 
 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 0 
 Liczba ofert złożonych przez podmioty programu do konkursów na realizację zadań publicznych – 0 
 Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych kon-

kursów ofert – 8 
 Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 7 
 Wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym – 

1 008 891,30 
 Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego – 1 
 Liczba podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach – organizacje z terenu powiatu chrzanowskiego 
 Liczba podmiotów Programu korzystających z pozostałych form współpracy – ok 100 
 Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty – 22 
2016 
 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 0 
 Liczba ofert złożonych przez podmioty programu do konkursów na realizację zadań publicznych – 0 
 Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych kon-

kursów ofert – 10 
 Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 10 
 Wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym – 

597 193,32 zł 
 Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego – 1 
 Liczba podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach – organizacje z terenu powiatu chrzanowskiego 
 Liczba podmiotów Programu korzystających z pozostałych form współpracy – 80 
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 Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty – 18 
2017 
 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 1 
 Liczba ofert złożonych przez podmioty programu do konkursów na realizację zadań publicznych – 9 
 Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych 

konkursów ofert – 15 
 Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 16 
 Wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym – 

601 220,92 zł 
 Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego – 1 
 Liczba podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach – organizacje z terenu powiatu chrzanowskiego 
 Liczba podmiotów Programu korzystających z pozostałych form współpracy – 80 
 Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty – 17 
2018 
 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 2 
 Liczba ofert złożonych przez podmioty programu do konkursów na realizację zadań publicznych – 9 
 Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych 

konkursów ofert – 17 
 Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 19 
 Wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym – 590 

173,54 zł 
 Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego – 1 
 Liczba podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach – organizacje z terenu powiatu chrzanowskiego 
 Liczba podmiotów Programu korzystających z pozostałych form współpracy – 80  
 Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty – 19 
2019 
 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 5 
 Liczba ofert złożonych przez podmioty programu do konkursów na realizację zadań publicznych – 6 
 Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych 

konkursów ofert – 33 
 Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych – 23 
 Wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym – 

736 206,32 zł 
 Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego – 1 
 Liczba podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach – organizacje z terenu powiatu chrzanowskiego -0 
 Liczba podmiotów Programu korzystających z pozostałych form współpracy – 80  
 Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty – 23 
Sprawozdania zawierające szczegółowy zakres współpracy  zamieszczone są na stronie: http://www.powiat-
chrzanowski.pl/powiat/stowarzyszenia/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-
prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html 
Powołanie członków na  nowe kadencje  oraz funkcjonowanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
Coroczne przyznawanie nagród Starosty chrzanowskiego BONUM FACERE - Nagroda dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywa-
telskiego powiatu chrzanowskiego. 
OPTIMO MODO - Nagroda dla  organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działal-
ność na terenie powiatu chrzanowskiego.  
Corocznie – organizacja Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego -  w ramach wydarzeń: wykłady, prezentacje NGO,s, 
wymiana doświadczeń, integracja stowarzyszeń  

Powiat Chrzanowski  
Wydział spraw Społecznych i 

Obywatelskich  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1.Współpraca z Fundacją im. Brata Alberta Zarząd Krajowy w Radwanowicach- dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w: Chrzanowie, Libiążu I Trzebini. 
2. Współpraca z Fundacją „Viribus Unitis – Połączonymi Siłami” w Babicach realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na 
prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu 
Chrzanowskiego. 
3. Współpraca z Gminą Chrzanów –Centrum Usług Socjalnych polegająca na realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/stowarzyszenia/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/stowarzyszenia/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/stowarzyszenia/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html
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prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu 
Chrzanowskiego. 
4.Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP Prowincja Krakowska, polegająca na realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu oraz Domu Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Chrzanowie. 
5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga z Poręby-Żegoty polegająca na realizacji zadania publicznego - nieodpłatna pomoc 
prawna. 
6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Amazonki Ziemi Chrzanowskiej- udzielenie patronatu honorowego przez Starostę Chrzanowskiego 
seminarium edukacyjnego w ramach profilaktyki chorób nowotworowych piersi oraz przyznanie pomocy finansowej. 
7. Współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków z siedzibą  
w Chrzanowie – przyznanie pomocy finansowej na organizację Dni Otwartych Stowarzyszenia, połączonych z Targami Zdrowia. 
8. Współpraca z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania rekomendacji w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
ramach projektu „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami”. 

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzedzone konsultacją tego dokumentu z lokalnymi NGO. 
2. Prowadzenie bazy informacji o ogłaszanych konkursach,  zewnętrznych źródłach finansowania. 
3. Prowadzenie bazy wiedzy nt praktycznych informacji związanych z działalnością NGO. 
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych NGO. 
5. Udział NGO w konsultacjach.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
1. Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzedzone konsultacją tego dokumentu z lokalnymi NGO. 
2. Prowadzenie bazy informacji o ogłaszanych konkursach,  zewnętrznych źródłach finansowania. 
3. Prowadzenie bazy wiedzy nt praktycznych informacji związanych z działalnością NGO. 
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych NGO. 
ZADANIA PLANOWANE 
1. Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzedzone konsultacją tego dokumentu z lokalnymi NGO. 
2. Prowadzenie bazy informacji o ogłaszanych konkursach,  zewnętrznych źródłach finansowania. 
3. Prowadzenie bazy wiedzy nt praktycznych informacji związanych z działalnością NGO. 

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych NGO. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015-2017 
Program współpracy gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 
2018 
Współpraca Gminy Trzebinia z sektorem pozarządowym w roku 2018 określał Program Współpracy Gminy Trzebinia z Organizacjami 
Pozarządowymi i innymi Podmiotami na rok 2018. Zgodnie z programem na zlecenie Gminy  sektor pozarządowy zrealizował  49 zadań w 
oparciu o dotację, 6 zadań zleconych w trybie zamówień publicznych, 141 wspólnych projektów.58 podmiotom sektora pozarządowego 
Gmina Trzebinia udostępniła  obiekty i tereny do użytkowania na preferencyjnych warunkach. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi również jest stałym elementem działalności  jednostek gminy Trzebinia np.: Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Trzebińskiego Centrum Kultury. 
2019 
Zakres współpracy określa corocznie uchwalany przez Radę  Miasta Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami.  40 zadań publicznych zleconych do realizacji sektorowi pozarządowemu.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizowany jest na bieżąco Program współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 
(Uchwała nr XIV/160/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r.  
ZADANIA PLANOWANE Coroczne uchwalanie programu współpracy Gminy Trzebinia z III sektorem jest obligatoryjnym obowiązkiem 
wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie "Programu współpracy Gminy Libiąż  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Bieżąca realizacja „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego” 
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Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM-PKS) PROGRAM WSPÓŁPRACY  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 
1. Uchwała Nr XLVIII/609/2014 Rady Miejskiej W Chrzanowie z dnia 28 października 2014 r. o uchwaleniu Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 
2.  UCHWAŁA NR XIII/104/2015 RADY MIEJSKIEJ  W CHRZANOWIE z dnia 27 października 2015 r. o uchwaleniu Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 
rok. 

3.  UCHWAŁA NR XXIV/210/2016RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 25 października 2016 r.o uchwaleniu Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 
rok. 

4. UCHWAŁA NR XXXV/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 31 października 2017 r. o uchwaleniu Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Chrzanów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2018 rok. 

5. UCHWAŁA NR XLV/471/2018 RADY MIEJSKIEJ  W CHRZANOWIEz dnia 23 października 2018 r. o uchwaleniu Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 
rok. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Brodłach 
Współpraca z: 
-sołtysem Brodeł 
-OSP Brodła 
Stowarz.PRO BONO 
UM Alwernia 
W 2018 roku współpraca samorządu Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. 
Przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w 
zakresie: 
Kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów sportowych  
w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  
w miejscowości Alwernia, Brodła, Kwaczała, Okleśna, Regulice 
Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno-wychowawczych w formie 
zajęć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży 
poza zajęciami szkolnymi 
Małych grantów na realizację zadań publicznych w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży poza 
zajęciami szkolnymi.  
Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane  
w ramach ośrodka wsparcia - klubu samopomocy. 
Gmina Alwernia prowadziła z organizacjami pozarządowymi współpracę pozafinansową. Pracownicy Urzędu Miejskiego udostępniali 
niezbędne formularze i udzielali konsultacji na temat zasad ich wypełniania. Informowali drogą mailową i telefoniczną o konkursach 
dotacyjnych oraz możliwych formach wspierania działalności organizacji pozarządowych. Udzielono również zgłoszenia stowarzyszenia do 
plebiscytu. 

IV.1.3 

Upowszechnianie partnerstwa 
publiczno-prywatnego i publiczno-

społecznego 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Edukacji, Kultury 

i Sportu  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Bieżąca współpraca z jednostkami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie dofinansowania imprez, zakupu nagród. 

Powiat Chrzanowski  
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Partnerstwo publiczno – społeczne: 
- współpraca z LGD Partnerstwo na Jurze 
– realizacja Programów Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego  
9sprawozdania z realizacji programów są dostępne są na:  
- http://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/stowarzyszenia/programy-wspolpracy-powiatu-chrzanowskiego-z-organizacjami-
pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-sprawozdania.html 
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IV.1.4 

Doskonalenie procedur konsultacji 
społecznych 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 -2019  
Konsultacje  społeczne w zakresie uchwalania corocznie Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 informacja na stronie internetowej www.powiat-chrzanowski.pl 
 opiniowanie dokumentu przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego 

2015 - Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego – strona internetowa www.powiat-chrzanowski.pl  
2016 - Uchwałą nr XX/102/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Powiatu Chrzanowskiego dotyczących zmiany granicy administracyjnej Gminy Alwernia, która jednocześnie 
stanowi zmianę granicy Powiatu Chrzanowskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr  84/60/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w 
sprawie określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Chrzanowskiego dotyczących 
zmiany granicy administracyjnej Gminy Alwernia, która jednocześnie stanowi zmianę granicy Powiatu Chrzanowskiego oraz określania 
wzoru ankiety 
2016 - Konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski – informacja na www.powiat-chrzanowski.pl – organ 
prowadzący Województwo Małopolskie  
konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji – informacja na www.powiat-chrzanowski.pl – organ prowadzący Województwo 
Małopolskie  
2017 - konsultacje społeczne nowego regulaminu BO – informacja na www.powiat-chrzanowski.pl – organ prowadzący Województwo 
Małopolskie  
2018 - konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Współpracy z NGO na lata 2018 – 2022 – informacja na www.powiat-chrzanowski.pl – 
organ prowadzący Województwo Małopolskie 

Gmina Libiąż  
 ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wykorzystanie aplikacji do konsultacji społecznych zrealizowanej w ramach projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” w organizacji 
plebiscytów oraz ankietyzacji na cele opracowania Strategii do 2030 r. 

 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM-PKS) PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 
1. ZARZĄDZENIE Nr 473/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu 

„Rocznego Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok”. 

2. ZARZĄDZENIE Nr 565/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu 
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok”. 

3. ZARZĄDZENIE Nr B.0050.358.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 
projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. 

4. ZARZĄDZENIE Nr B.0050.402.2017 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 19 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 
projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

5. ZARZĄDZENIE Nr B.0050.381.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 
projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. 

CHRZANOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI: 
1. UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 26 września 2017 roku w sprawie utworzenia Chrzanowskiego 

Budżetu Obywatelskiego  na 2018 r. 

2. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 27 grudnia 2018 roku  o zmianie załącznika Nr1do Uchwały Nr 
XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26września 2017r. w sprawie utworzenia Chrzanowskiego Budżetu 
Obywatelskiego na  2019 r. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
W Gminie Trzebinia obowiązuje uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, radą 
pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, zgodnie  
z którą prowadzone są konsultacje społeczne. 
2019 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1195372.html
http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1195372.html
http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1195372.html
http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1198879.html
http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1198879.html
http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1198879.html
http://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1198879.html
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.powiat-chrzanowski.pl/


163 
 

Zadanie jest realizowane w ramach wynikających z przepisów prawa. Gmina posiada platformę do przeprowadzania konsultacji społecznych. 
Zadanie realizowane na bieżąco. 

IV.1.5 

Intensyfikacja  współpracy w 
wymiarze krajowym, w tym w ramach 

subregionu Małopolski Zachodniej 
oraz międzynarodowym 

Powiat Chrzanowski 
Gminy Powiatu 
Chrzanowskiego 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019  
Nawiązanie współpracy z miastami, gminami i powiatami z terenu Małopolski Zachodniej  celem utworzenia Stowarzyszenia Forum 
Małopolski Zachodniej  
Nawiązanie współpracy Chełmka, Chrzanowa, Jaworzna, Libiąża, Trzebini i Powiatu Chrzanowskiego celem utworzenia obszaru 
funkcjonalnego -Aglomeracja Współpracy Regionalnej 
2015 – 2019 współpraca międzynarodowa z miastem partnerskim Powiatu chrzanowskiego – Ivano-Frankiwskiem na Ukrainie – wizytacje 
delegacji u obu partnerów. 
2014/2015 Współpraca z Powiatem Olkuskim oraz Powiatem Bocheńskim w zakresie realizacji projektu  pn. „Termomodernizacja 
budynków Państwowej Straży Pożarnej  z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego” otrzymał dofinasowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach II konkursu programu priorytetowego System 
Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 5) Zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów 
publicznych 

Gmina Babice  

BRAK REALIZACJI ZADAŃ  do 2019r. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Gmina Babice przystąpiła do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin "Forum Małopolski Zachodniej".  
ZADANIA PLANOWANE Członkostwo w Stowarzyszeniu Powiatów, Miast i Gmin "Forum Małopolski Zachodniej". 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
W dniu 11.12.2019 r. został podpisany w Oświęcimiu list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenie 
Miast i Gmin. Głównym celem powołania forum Małopolski Zachodniej jest integracja gmin i miast subregionu (powiatu: oświęcimskiego, 
wadowickiego, chrzanowskiego i olkuskiego ), wspieranie działań na rzecz zrównoważonego ekonomicznego i społecznego rozwoju obszaru, 
dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju, w tym poprzez aplikowanie o środki zewnętrzne. 
Gmina Trzebinia prowadzi współpracę partnerską z 4 miastami zagranicznymi. Sprawozdania z realizacji zadań każdego roku są przedkła-
dane Radzie Miasta Trzebini. Jednostki gminy (np.: szkoły), także realizują zadanie angażując się w projekty z udziałem partnerów międzyna-
rodowych.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Uzgodnienia w zakresie realizacji zadań. 

IV.1.6 

Kształtowanie, wzmacnianie i 
promocja aktywności obywatelskiej 

oraz partycypacji społecznej 
mieszkańców 

Powiat Chrzanowski 
 

Wydział Promocji i 
Funduszy 

Pozabudżetowych  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Promocja na stronie internetowej www.powiat –chrzanowski.pl oraz profilu Powiatu Chrzanowskiego na facebook’u – Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, Budżetu obywatelskiego Gminy Chrzanów 
Organizacja Forum organizacji pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego  
Uchwalanie corocznie Programów współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2016 - 2017 
Udział w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego – miejscowość Poręba Żegoty i Brodła. 
2018 
Udział w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego – miejscowość Brodła. 

Gmina Babice  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
1. Projekt „Jesień usłana kwiatami” zakładający rozwój działań samopomocy wśród seniorów poprzez realizację inicjatyw senioralnych na 

rzecz społeczności lokalnej. 
2. Projekt „Gminne Centrum Usług Senioralnych III” zakładający rozwój działań samopomocy wśród seniorów poprzez realizację inicjatyw 

senioralnych na rzecz społeczności lokalnej oraz szkolenie i wizyta studyjna Gminnej Rady Seniorów z zakresu realizacji inicjatyw 
lokalnych i dobrych praktyk działania Rad Seniorów. 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Projekt „Jesień usłana kwiatami” kontynuowany w 2020 r. –realizacja inicjatyw senioralnych na rzecz społeczności lokalnej. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM-PKS) 
MIEJSCE AKTYWNOŚCI MKIESZKAŃCÓW: 
1. Umowa Nr PKS.041.1.U10.2010 z dnia 6 maja 2019 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „Cześć”  z siedzibą w Trzebini dotycząca wynaj-

mu/podnajmu lokalu/części lokalu na siedzibę centrum społecznościowego realizowanego  w ramach projektu pn.: „Miejsce Aktywnych 
Mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu-
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Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.  
2. Umowa Nr PKS.041.2.U10.2010 z dnia 17 maja 2019 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „Cześć”  

z siedzibą w Trzebini dotycząca świadczenia usługi Specjalisty ds. Centrum Społecznościowego w Chrzanowie w ramach projektu pn.: 
„Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.  

CHRZANOWSKI BUDZET OBYWATELSKI: 
2018 r. 
Zadanie pn. : „Organizacja konkursu na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego  
w Chrzanowie”. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Placówki oświatowe: zajęcia tematyczne; udział w obchodach świąt państwowych (11 Listopada, 3 Maja), innych wydarzeń gminnych (Dni 
Trzebini, Wigilia na Rynku), wspólne śpiewanie hymnu państwowego; świecenie symbolicznych zniczy oraz składanie wieńca i kwiatów pod 
pomnikiem; promowanie wolontariatu np. uczestnictwo w zbiórkach żywności, WOŚP, współpraca z parafią – finansowanie obiadów w 
szkole, zbieranie karmy i wyposażenia dla zwierząt w schroniskach. Uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata. Współpraca z ZHP Trzebinia. 
TCK kształtowanie i wzmacnianie aktywności obywatelskiej poprzez organizację uroczystości patriotycznych tj. obchody uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości, wieczornice patriotyczne, wystawy historyczne. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Zadania realizowane na bieżąco z ograniczeniami związanymi z ogłoszeniem pandemii. W działania #zSercemDoLudzi zaangażowało się 
wielu wolontariuszy m.in.: harcerzy, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych. 
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OBSZAR STRATEGICZNY:  NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 
CEL STRATEGICZNY: Wysoki poziom usług publicznych i współpracy sektorowej 
CEL OPERACYJNY: IV.2  Sprawność administracyjna 

NR KIERUNEK INTERWENCJI ZADANIA ZREALIZOWANE (w latach 2015 -2019), W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE 

IV.2.1 

Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnianie 
informacji instytucji publicznych na 
zintegrowanej platformie cyfrowej – 

rozwój e-administracji 

Powiat Chrzanowski – 
Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej  

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Projekt -„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego” w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 2.1.4.  
 w wyniku projektu powstały e-usługi: 
 portal interesanta 
 portal geodety- podniesienie poziomu 
 portal komornika- podniesienie poziomu 
 portal projektanta 
 portal rzeczoznawcy – podniesienie poziomu 
 portal branżysty 
 portal narada koordynacyjna 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Integracja e-usług z programem e-DOC 
ZADANIA PLANOWANE 
 Szkolenia pracowników w zakresie obsługi e-usług 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Inwestycji i 
Obsługi Starostwa  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2017r.: Przygotowanie do wdrożenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentami w 2018r.: - prezentacja nowych systemów obiegu 
dokumentów - wybór systemu eDOK Centralnego Ośrodka Informatyki - zawarcie umowy na niewyłączną sublicencje na korzystanie z 
Systemu eDOK Kwota umowy: 55 106,00 zł (umowa od 28.03.2018r.- 31.12.2020r.) eWID (wspólnie z PODGiK) - w latach 2018-2020 

Powiat Chrzanowski  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Dostępność składania wniosków przez e-PUAP adres skrytki na platformie E-PUAP: /spxc1k857z/skrytka 
Transmisje on-line Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego   
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/496/rada-powiatu-chrzanowskiego.htm 
Zadania ciągłe. 

Powiat Chrzanowski 
Wydział Promocji i 

Funduszy 
Pozabudżetowych  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Prowadzenie stron internetowych: www.powiat-chrzanowski.pl, www.visit.powiat-chrzanowski.pl 
Realizacja programów informacyjnych w ramach TV Powiat  
Prowadzenie profilu powiatu chrzanowskiego na portalu Facebook  
Zadania ciągłe. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
(UM-UGG) 
Udostępnianie inf. dot. Ewidencji miejscowości ulic i adresów (aplikacja EMUiA) 
Udostępnianie inf. dot. planowania przestrzennego (MPZP)  
ZADANIA PLANOWANE 
 (UM-UGG) 
Współpraca w tworzeniu projektu Regionalnego Systemu Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych realizowanego przez Województwo 
Małopolskie w ramach Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
„Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wdrażanie e- usług publicznych w  ramach Cyfrowego e-Urzędu. 
Wdrożenie aplikacji do elektronizacji zamówień publicznych. 
Wdrożenie działań do realizacji elektronicznych tytułów wykonawczych. 
Elektronizacja sesji rady miejskiej  
ZADANIA PLANOWANE 
Modernizacja strony www pod kątem udoskonalenia jej dostępności 

http://www.powiat-chrzanowski.pl/
http://www.visit.powiat-chrzanowski.pl/
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Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Gmina i jednostki organizacyjne gminy Trzebinia zobowiązane przepisami prawa posiadają własne konto edycyjne umożliwiające 
samodzielne korzystanie  
z aplikacji ,,Biuletyn lnformacji Publicznej" w ramach systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce. 
Urząd Miasta w Trzebini: 
Dostępność składania wniosków przez e-PUAP 
https://eurzad.gminatrzebinia.pl/#/strona/pl/strona_glowna 
inne: Rada Miasta Trzebini - http://trzebinia.esesja.pl/ 
Dane udostępnione poprzez Geoportal Miasta i Gminy Trzebini stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o 
infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych. 
http://trzebinia.geoportal2.pl/ 
Wydarzenia w gminie Trzebinia: 
https://trzebinia.pl/kultura-i-dziedzictwo/imprezy-i-wydarzenia/kalendarz-imprez/month.calendar/2019/01/16/- 
Szkoły: dzienniki elektroniczne 
Trzebińskie Centrum Kultury: 
SMS-owy Informator Kulturalny: w 2018 roku –  około 38500 sms 
Informacje o wydarzeniach kulturalnych w Trzebini na bieżąco w Twoim telefonie 
https://tck.trzebinia.pl/newsletter?view=newsletter 
Kino Sokół - System rezerwacji miejsc: 
https://trzebinia.biletpro24.pl/BiletPro24/login/auth 
Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini: 
System rezerwacji książek i innych dokumentów PROLIB: Platformy IBUK LIBRA czy ACADEMICA, które dają użytkownikom możliwość 
korzystania np. z Cyfrowych Wypożyczalni Międzybibliotecznych Książek i Czasopism Naukowych. 
Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini: 
zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem ponad 120 nieruchomościami,  
w tym obsługą Wspólnot Mieszkaniowych. 
Jako administrator cmentarzy komunalnych oferuje możliwości odnalezienia grobów zmarłych osób pochowanych na cmentarzach 
komunalnych w Trzebini za pomocą specjalnej wyszukiwarki: 
http://trzebinia.artlookgallery.com/grobonet/start.php 
https://mzn-trzebinia.pl/cmentarze-gminne/ 
2019 
Dostępność składania wniosków przez e-PUAP Cyfrowy urząd w twoim domu – cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia. 
https://eurzad.gminatrzebinia.pl/#/strona/pl/strona_glowna inne: Rada Miasta Trzebini - http://trzebinia.esesja.pl/ 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Gmina podejmuje działania mające na celu zgodność z wymaganiami dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. 

IV.2.2 

Monitorowanie i doskonalenie usług 
świadczonych dla klientów 

administracji samorządowej 

Powiat Chrzanowski 
 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2015 – 2019 
nieodpłatna pomoc prawna 
uruchomienie elektronicznej kolejki - możliwości rezerwacji przez Internet terminów -  celem załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i 
Paszportów  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
2019 – kontynuacja porozumienia z gminami na nieodpłatną pomoc prawną 

Gmina Libiąż  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Realizacja projektu pn: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w 
gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Przygotowano badania 
satysfakcji obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim  
w Libiążu oraz raport podsumowujący. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2019 
Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu doskonalenia świadczonych usług. 
Projekt: Karta Trzebińska to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Osoby, posiadające Kartę Trzebińską, będą mogły korzystać ze 

https://trzebinia.pl/kultura-i-dziedzictwo/imprezy-i-wydarzenia/kalendarz-imprez/month.calendar/2019/01/16/-
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specjalnej oferty, przygotowanej przez placówki kulturalne w gminie, kino czy basen oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy – 
przygotowując dedykowaną ofertę dla posiadaczy Karty Trzebińskiej – będą mogli promować swoje produkty i usługi.  
System zniżek i ulg jest otwarty i będzie uzupełniany oraz rozwijany na bieżąco. 
Przed wprowadzeniem Karty Trzebińskiej wiosną 2019 r. pilotażowo wdrożono projekt Małej Karty Trzebińskiej, dzięki której dzieci i 
młodzież mogły już od połowy roku korzystać z ulg na basenie, kąpielisku Balaton, oferty TCK czy letnich atrakcji, przygotowanych przez 
przedsiębiorców działających na terenie gminy Trzebinia. 
Zadanie powiązane z IV.2.1 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI  
Zadanie powiązane z IV.2.1 
Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu doskonalenia świadczonych usług. 
Projekt: Karta Trzebińska to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Osoby, posiadające Kartę Trzebińską, będą mogły korzystać ze 
specjalnej oferty, przygotowanej przez placówki kulturalne w gminie, kino czy basen oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy – 
przygotowując dedykowaną ofertę dla posiadaczy Karty Trzebińskiej – będą mogli promować swoje produkty i usługi.  
System zniżek i ulg jest otwarty i będzie uzupełniany oraz rozwijany na bieżąco. 
Przed wprowadzeniem Karty Trzebińskiej wiosną 2019 r. pilotażowo wdrożono projekt Małej Karty Trzebińskiej, dzięki której dzieci i 
młodzież mogły już od połowy roku korzystać z ulg na basenie, kąpielisku Balaton, oferty TCK czy letnich atrakcji, przygotowanych przez 
przedsiębiorców działających na terenie gminy Trzebinia. 

IV.2.3 
Doskonalenie kompetencji kadr 

administracji samorządowej 

Powiat Chrzanowski – 
Wydział Prezydialny, Referat 

Kadr 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Liczba osób biorących udział w szkoleniach  dla  pracowników samorządowych podnoszących własne kwalifikacje poprzez różne formy edu-
kacyjne, w latach : 
W roku 2015 – 260 osób, 
W roku 2016- 298 osób, 
W roku 2017- 398 osób, 
W roku 2018- 404 osoby, 
W roku 2019- 522 osoby, 
ZADANIA PLANOWANE 
Na bieżąco są i będą  realizowane według zgłaszanych potrzeb przez przełożonych .W formach szkolenia stacjonarnego oraz on-line. 

Gmina Libiąż  
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
2018 
Realizacja projektu pn: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w 
gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.  
W ramach projektu przewidziano warsztaty szkoleniowe dla urzędników z zakresu m.in.: obsługi petenta, prawa podatkowego oraz z 
zakresu geodezji i nieruchomości. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Wdrożenie działań na rzecz pracy i nauki zdalnej 

Gmina Alwernia  
ZADANIA ZREALIZOWANE 
UM Alwernia 
Indywidualne szkolenia pracowników. 

Gmina Chrzanów  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
 (UM-BK) 
Udział w szkoleniach, forach, seminariach, konferencjach oraz studiach podyplomowych.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 (UM-BK) 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chrzanowie podnoszą kwalifikacje zawodowe w postaci udziału w szkoleniach, forach, seminariach, 
konferencjach, studiach podyplomowych. 
ZADANIA PLANOWANE  
(UM-BK) 
Udział w szkoleniach, forach, seminariach, konferencjach oraz studiach podyplomowych. 

Gmina Trzebinia  

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Urząd Miasta w Trzebini dysponuje stałą, dobrze wykwalifikowaną kadrą, ciągle podnoszącą swoje umiejętności. Niepokojący jest fakt, że 
coraz trudniej pozyskać pracowników z wysokimi kwalifikacjami do pionów technicznych Urzędu. Na tym polu urząd przegrywa walkę z 
sektorem prywatnym, gdzie specjaliści mają szansę na uzyskanie znacznie lepszych warunków finansowych zatrudnienia. 
Także jednostki gminne realizują rozwój kompetencji zawodowych pracowników poprzez szkolenia i kursy – animacyjne, pedagogiczne, 
j.obcych, z zakresu prawa i informatyczne. 



168 
 

Udział pracowników  w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.  
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Realizacja na bieżąco –udział w szkoleniach organizowanych on-line. 
ZADANIA PLANOWANE  
Realizacja na bieżąco –udział w szkoleniach organizowanych on-line 

IV.2.4 

Edukacja w zakresie wykorzystywania 
rozwiązań teleinformatycznych przez 

mieszkańców powiatu 

Powiat Chrzanowski, 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Powiat Chrzanowski oferuje wiele e-usług urzędowych oraz innych jak – e-usługi w geodezji z zamieszczoną instrukcją  ich obsługi, skrzynka 
podawcza e-PUAP, smsowy system powiadamiania mieszkańców w zakresie działalności PCZK, jak również o ważnych wydarzeniach 
organizowanych przez Powiat. W Wydziale komunikacji paszportów funkcjonuje internetowa rezerwacja kolejki, klienci urzędu sa 
informowani o stronie info.car.pl – gdzie można sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.  W edukacji wykorzystywany  jest portal 
VULCAN., platforma MOODLE., dzienniki elektroniczne. 

Gmina Alwernia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty 
Realizacja projektu „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  
Szkolenie mieszkańców Gminy Alwernia – działanie 3.1 szkolenie na rzecz kompetencji cyfrowych (Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś 
Priorytetowa nr 3). 

Gmina Libiąż 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Zakup laptopów dla uczniów i kadry nauczycielskiej w gminie Libiąż w ramach programu  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i ich 
wykorzystanie w nauce zdalnej 

Gmina Trzebinia 

ZADANIA ZREALIZOWANE 
Gmina i jednostki gminne oferują wiele e-usług urzędowych i innych np. system powiadamiania sms, możliwość zapisów na imprezy, 
rezerwacji miejsc.  
Dostępne  są informacje na temat możliwości skorzystania z tych rozwiązań. 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
Przeprowadzona została akcja informacyjna dot. możliwości korzystania z e-usług Urzędu Miasta w Trzebini (np.: informacja na stronach 
www oraz poprzez ulotki dostarczone do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Trzebinia). 

 
 

 


