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Protokół nr XXX/18 
z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego  

odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej  
Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 
 
Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 10°° otworzył obrady XXX Sesji 

witając radnych i gości.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady A. Kubat oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 

uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych  

i gości stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   

 

Radni nieobecni: 

 Mieczysław Chudzik 

 Andrzej Kwapisz 

 Janusz Przybylski 

 Jarosław Rydzek 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy do porządku obrad, który radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji są uwagi i propozycje zmian.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie porządek obrad. 

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” przyjęła nw. porządek 

obrad.  

  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu i powitanie.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Powołanie sekretarzy obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

6. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu  

częstochowskiego w 2017 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2018 – 2027. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu  wspierania  edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Olsztyn zadań z zakresu zarzadzania 

drogami publicznymi w zakresie wykonania budowy jednostronnego chodnika wraz z 

odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta gm. Olsztyn. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Kłomnice zadań z zakresu zarządzania 

drogami publicznymi w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na budowę 

zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu na drodze 

powiatowej nr 1029 S w m. Pacierzów ul. Częstochowska na wysokości działki gminnej 

nr ewidencyjny 270 gm. Kłomnice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018 – 2020. 

16. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

19. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.  

20. Zamknięcie XXX Sesji Rady Powiatu. 
 

Ad. 4  

Na wniosek Przewodniczącego Rady A. Kubata w porozumieniu z radnymi na sekretarzy 

obrad wybrano jednogłośnie: 21 głosami „za”: 

1. Eugeniusza Borala 

2. Adama Morzyka 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kubat potwierdził wybór sekretarzy. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że protokół nr XXIX/18 z XXIX Sesji 

odbytej w dniu 29 marca 2018 roku był udostępniony do wglądu publicznego w Biurze Rady 

na 7 dni przed terminem sesji. Został również wyłożony przed niniejszą sesją. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są uwagi do protokołu. W związku z ich 

brakiem poddał pod głosowanie ww. protokół (bez odczytywania).  

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” przyjęła protokół  

nr XXIX/18. 

 

Ad. 6 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z radnymi do Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponowano: 

1. Mariannę Dziurę 

2. Ignacego Palutka 

3. Adama Wochala 

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” powołała Komisję 

Uchwał i Wniosków w ww. składzie.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Ad. 7 

Starosta K. Smela przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 

Częstochowskiego w okresie od ostatniej sesji tj. od 29 marca 2018 roku, w tym informację 

Powiatowego Zarządu Dróg nt. realizacji zadań oraz trwających postępowań przetargowych, 

których część znajduje się w fazie końcowej.  W przetargach obecnie powiat wychodzi na 

plus, więc jest szansa zadośćuczynienia inwestycyjnego np. w gm. Kruszyna, co nie oznacza, 

że za chwilę przetargi nie wyjdą na minus. Wnioski na rozwój dróg zostały złożone. Czekają 
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na akceptację. Rozważana jest propozycja wejścia wraz z Polską Grupą Medyczną 

dzierżawiącą szpital w Blachowni w pilotażowy program kardiologicznego monitorowania 

pacjentów poprzez teletransmisję danych przy współudziale gmin i zakładów medycznych 

Środki na realizację programu, w tym dzierżawę holtera szacowane na kwotę 10 000 zł  

miesięcznie zostaną zapisane w budżecie tegorocznym bądź w przyszłorocznym, jeżeli Rada 

wyrazi zgodę. Wczoraj odbyło się I inicjujące spotkanie w tym zakresie z PGM. Program 

będzie prezentowany na posiedzeniach komisji i na sesji w czerwcu. Starosta poinformował 

też o zadaniach realizowanych przez jednostki powiatowe i wydziały starostwa. Szczegóły 

zostały przekazane do protokołu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 8  

Radna B. Mizera zgłosiła interpelację w sprawie wykonania remontu barierek na moście nad 

rzeką Warta w m. Zawada, gdzie kilka dni temu śmierć w wypadku poniosły dwie osoby. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Radny T. Ciastko złożył do protokołu interpelację w sprawie: 

 remontu drogi powiatowej na odcinku Cielętniki – Sekursko; 

 ustawienia tablic informacyjno - kierunkowych w m. Raczkowice.  

Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Radny I. Palutek zgłosił interpelację w sprawie udzielenia odpowiedzi na zarzuty postawione 

w piśmie Zakładu Projektowania, Usług i Realizacji Robót Inżynieryjnych „Most” w 

Katowicach dotyczącym przebudowy mostu w Koniecpolu odnośnie rzekomego fałszowania 

dokumentów przez PZD. Radny odczytał treść przedmiotowego pisma i poinformował, że 

dysponuje wcześniejszą korespondencją w sprawie. Postawione zarzuty są poważne, ale 

starosta w swoim sprawozdaniu nie odniósł się do sprawy. Radny zapytał, czy Zarząd Powiatu 

nie mógł się z projektantem dogadać w zarodku, aby sprawa nie wypływała w takiej formie na 

zewnątrz i czy to ma być forma promocji. Poruszył też kwestię dotacji przyznanej na most 

pytając, czy nie przepadnie oraz dlaczego powiat chce budować most na prywatnej działce. 

Prosił, aby pochylić się nad sprawą, bo nie chce „pluć na  własne gniazdo”. Interpelacja wraz z 

pismem firmy „Most” stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie radny  

I. Palutek zgłosił uwagi do odpowiedzi starosty udzielonej na interpelację z ostatniej sesji w 

sprawie oznakowania drogi wojewódzkiej, z której to wynika, że do przeprowadzenia tychże 

robót drogowych musi być sprzyjająca pogoda oraz przeprowadzony przetarg.  Odpowiedź 

budzi zdziwienie, gdyż pogoda jest idealna. W tej sytuacji nie wie, gdzie jest prawda i kiedy się 

radnych okłamuje.   

 

Przewodniczący Rady A. Kubat oznajmiał, że radny otrzyma szybko, jak zawsze wnikliwą 

odpowiedź, a następnie poprosił dyrektor PZD o odniesienie się do postawionych zarzutów; 

naczelnik wydziału AB o doprecyzowanie i wyjaśnienie tematu, radcę prawnego o opinię 

prawną. Nadmienił, że wczoraj również otrzymał pismo, więc sprawę zna.  

 

Dyrektor PZD B. Zalewska odniosła się do pisma Zakładu Projektowania, Usług i Realizacji 

Robót Inżynieryjnych „Most” w Katowicach dotyczącego przebudowy mostu w Koniecpolu, 

asygnowanego przez projektanta, któremu trzy lata temu zlecono projekt na opracowanie 

przebudowy mostu w Koniecpolu. Minęły trzy lata. Projektu nie ma i trzy lata borykają się z  
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pismami projektanta i z tego typu pomówieniami i oszczerstwami. Jeżeli projektant uważa, że 

jakikolwiek dokument został sfałszowany i taki podpisała, to powinien złożyć stosowne 

zawiadomienie o przestępstwie do organów ścigania. Tego oczekuje, a nie wysyłania pism do 

różnych instytucji i oczerniania jej. Projektant nie przyjmuje do wiadomości wyjaśnień 

zawartych w wysyłanych doń pismach. Pani dyrektor odnosząc się do kwestii dofinansowania 

mostu poinformowała, że na poprzedniej sesji wycofano się z realizacji przebudowy mostu w 

br. i z dofinansowania, które rozdysponowano na inne zadania drogowe. Natomiast do 

Warszawy wystosowano pismo informujące o problemach z projektantem, który na pewno nie 

pozwoli sfinansować obiektu i będzie nadal przeszkadzał na etapie prac.  

 

Radny T. Ciastko poradził dyrektor PZD, aby złożyła stosowne zawiadomienie do 

prokuratury o pomówienie.  

 

Naczelnik Wydziału AB A. Borowiecka poinformowała, że Wydział AB oraz PZD od dawna 

ma problemy z projektantem mostu w Koniecpolu. Pan ten nie odróżnia dwóch zasadniczych 

projektów: projektu z przetargu dla konkretnego zadania od projektu budowlanego. Pierwszy  

wniosek projektanta z upoważnienia PZD został złożony w ubiegłym roku, ale był 

niekompletny. Brakowało oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz pozwolenia wodno-prawnego. W związku z tym, że wniosek nie został 

uzupełniony w wyznaczonym terminie pozostał bez rozpoznania i pojawiły się problemy PZD, 

który domagał się od projektanta różnych dokumentów. Pani naczelnik zaznaczyła, że Wydział 

AB zajmował się tylko projektem budowlanym dotyczącym wydania pozwolenia na budowę. 

W lutym br. PZD z pominięciem projektanta, jako pełnomocnika ponownie złożył wniosek o 

pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane oraz pozwoleniem wodno-prawnym i otrzymał stosowne pozwolenie. 

Wszystkie wymagalne dokumenty formalne były załączone do wniosku.  W jej ocenie żaden z 

nich nie został sfałszowany, ale badania tego typu należą do organów ścigania. Od wydania 

pozwolenia poza pełnomocnictwem projektanta są zarzucani pismami od projektanta. Dzisiaj 

np. odpowiadała na wniosek projektanta złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, że 

nie toczy się żadne postępowanie, w którym byłby stroną, czy pełnomocnikiem, a także na 

wniosek o oświadczenie do prawa dysponowania nieruchomością na działce, której nie ma.  

  

Radca prawny B. Kosińska-Bus oznajmiła, że sprawa wykonania projektu budowlanego i 

przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy mostu w Koniecpolu jest znana, bo z 

projektantem cały czas były problemy, a korespondencja w sprawie jest bogata. Projektant miał 

wykonać dla powiatu projekt budowalny i inne wymagane dla inwestycji dokumenty, jak  

pozwolenie wodno-prawne i zatwierdzenie zmian w organizacji ruchu. Projektant wykonał 

projekt, ale nie przedstawił pozwolenia na budowę, ani projektu zmiany organizacji ruchu 

mimo upływu terminu realizacji inwestycji 30 listopada 2016 roku. Korespondencja z 

projektantem zakończyła się tym, że nie reagował na żadne wezwania twierdząc, że wszystko 

wykonał i należy mu zapłacić za wykonaną robotę, czego uczynić nie było można. W związku 

z tym powiat odstąpił od umowy z projektantem i naliczył kary umowne, które będą 

dochodzone przed sądem. Radczyni zaapelowała, że zanim wskaże się winnych, sprawę 

powinno się zbadać. Dopiero wtedy, kiedy skarga zostanie rozpatrzona, a właściwe organy 

ścigania stwierdzą, czy popełniono przestępstwo, będzie można mówić, że dany pracownik  

popełnił, bądź nie czyn karalny, czy też przekroczył swoje kompetencje i nie wywiązał się 

należycie z obowiązków służbowych, ale nie teraz. Radczyni oznajmiła, że przedstawiona  

sprawa stanowi skargę, na którą w ciągu 30 dni należy odpowiedzieć i na pewno zostanie to 

dopełnione, niezależnie od interpelacji.   
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interpelację w sprawie wykonania remontu barierek na moście nad rzeką Warta w m. Zawada, 

 

Dyrektor PZD B. Zalewska na prośbę Przewodniczącego Rady odniosła się do interpelacji 

radnej B. Mizery w sprawie wykonania remontu barierek na moście nad rzeką Warta w m. 

Zawada. Wypadek, w którym utonęło dwoje młodych ludzi w kwietniu miał miejsce nie przy 

drodze powiatowej, ale przy drodze gruntowej gminnej bądź dojazdowej.  Niemniej jednak 

powiat posiada w  Zawadzie inny most, na którym też dochodzi do wypadków. Od września 

ubiegłego roku prowadzone były postępowania, aby zamontować na moście barierki 

energochłonne i mostowe. Jedne zostały zamontowane. Drugich nie udało się, bo nie było 

chętnych wykonawców, ale miejsca newralgiczne zabezpieczono pachołkami i taśmą. W br. 

ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę mostu z terminem 

realizacji w przyszłym roku, a także zlecono wyłonienie wykonawcy do montażu barierek na 

moście do czasu przebudowy. Pani dyrektor zapewniła, że most cały czas jest monitorowany.  

 

Starosta K. Smela oznajmił, że wszystkimi ważnymi informacjami dzieli się z Radą i nie ma 

żadnych intencji, aby coś ukrywać, czy kamuflować. Sprawa projektanta mostu w Koniecpolu 

owszem jest ważna, tylko że takich spraw w starostwie jest bardzo dużo i niemożliwym 

byłoby przytaczanie całej  korespondencji wraz ze szczegółami i pismami zarzucanymi na 

inne instytucje. Każdy może skarżyć, a my w obronie też możemy iść do sądu. Jeśli by one 

choć w połowie były zasadne, to połowa starostwa powinna siedzieć. Jeżeli sprawa 

projektanta była trudna i  groziła by dotkliwymi finansami i karami, to Rada by się o tym 

dowiedziała. Oczywiście, że sprawa doskwiera, bo nie jest łatwo wycofywać środki z 

zaplanowanych inwestycji w gminie. Uczestniczył jeden raz w spotkaniu z projektantem i na 

żadne następnie nie zdecyduje się, gdyż porozumienie graniczy z cudem.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podsumował wypowiedź starosty:  dura lex sed lex. 

 

Radny A. Morzyk złożył interpelację w sprawie: 

 budowy drogi nr 1055 S Wąsosz – Młynek zgodnie ze strategią rozwoju powiatu; 

 zamontowania w ciągu drogi nr 1062 S w m. Słowik poduszek spowalniających 

(ponowienie, gdyż odpowiedź nie satysfakcjonuje radnego); 

 wytyczenia przejścia dla pieszych przy osiedlu w Hucie Starej B w ciągu drogi  

nr 1057 S (ponowienie). 

Interpelacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Radny podziękował Zarządowi 

Powiatu za inicjatywę i zorganizowanie konferencji naukowej „Wpływ budowy autostrady i 

dróg ekspresowych na środowisko oraz rozwój terenów przyległych” wyrażając nadzieję na 

kontynuację działań w tym zakresie. Naukowcy uczestniczący w konferencji wykazali, że 

autostrada pozytywnie będzie oddziaływać na wschód - zachód, czyli na dwie gminy powiatu: 

Blachownię i Mykanów oraz na m. Częstochowa i powiat kłobucki. Niestety nie wszystkie 

gminy uczestniczyły w konferencji. Zgodził się z opinią starosty, że rolą powiatu nie jest 

wyręczanie gmin w realizacji ich zadań. Jednak rolą powiatu jest uświadamianie korzystnych 

oddziaływań budowy autostrady, a także szans na rozwój, gdzie wynik finalny zależy od 

samorządowców powiatowych i gminnych bądź aspektów stwarzających zagrożenie.  

 

Radny A. Wochal w nawiązaniu do konferencji „Wpływ budowy autostrady i dróg 

ekspresowych na środowisko oraz rozwój terenów przyległych” zapytał o zapowiadane 

niegdyś szkolenie/konferencję nt. publicznego transportu zbiorowego wyrażając nadzieję, że 

Zarząd Powiatu nie zrezygnował z pomysłu, który jest cenny zarówno dla samorządowców 
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powiatowych, jak i gminnych. Prosi o podanie ewentualnego terminu. Wystarczy  odpowiedź 

ustna.  

 

Wicestarosta H. Kasiura odniósł się do interpelacji radnego I. Palutka dotyczącej 

projektanta mostu w Koniecpolu oraz do interpelacji radnej B. Mizery w sprawie mostu w 

Zawadzie. Projektant mostu został wyłoniony w przetargu. W umowie zapisano, co 

wykonawca ma realizować w określnym terminie. Wykonawca nie dotrzymał warunków 

umowy, bo nie wykonał załączników do projektu technicznego na budowę mostu. W związku 

z tym PZD nie wypłaciło środków za wykonanie zadania. Mimo prób negocjacji ze strony 

wicestarosty, dyrektor PZD i zespołu radców prawnych tematu nie udało się polubownie 

zakończyć, a temat do dziś się przewija i chyba znajdzie się w sądzie, aby spór rozstrzygnąć. 

Z przebudowy mostu obecnie się wycofano w obawie przed kolejnymi kłopotami, bo każdą 

sprawę w starostwie bada się dokładnie mając na uwadze gospodarkę finansową i 

transparentność. Odnosząc się do kwestii mostu w Zawadzie:  w ciągu 2 tygodni będą się 

starać, aby zainstalować barierki na moście, jako prowizorkę, gdyż most jest przewidziany do 

przebudowy w najbliższych latach, aby dalej nie dochodziło do wypadków. W sprawie 

interweniował już radny L. Wiśniewski i jest znana.  

 

Naczelnik Wydziału Km E. Kubat-Miedzińska odniosła się do zapytania radnego  

A. Wochala dotyczącego publicznego transportu zbiorowego. Poinformowała, że z inicjatywy 

starosty częstochowskiego po raz drugi odbędzie się konferencja poświęcona temu 

zagadnieniu. Wstępnym terminem był rzeczywiście kwiecień br. Prowadzącym będzie autor 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Piotr Nikiel, w uzgodnieniu z którym ustalono, 

że konferencja odbędzie się po trwających obecnie konsultacjach na przełomie maja i czerwca 

br. Pani naczelnik zapewniła, że konferencja się odbędzie. Trwają prace nad organizacją i 

chcą się dobrze przygotować. W konferencji wezmą udział starostowie ościennych powiatów 

oraz włodarze 16 gmin powiatu częstochowskiego. Zainteresowanie wśród samorządowców 

jest duże. Nie wiadomo jednak, jak rząd podejdzie do ustawy: czy wprowadzi kolejne vacatio 

legis, czy wprowadzi ją do obiegu, mimo że część zapisów nie jest zgodna z dyrektywami 

unijnymi.   

 

Ad. 9 

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Katarzyna Paśnik przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji w roku 2017, w tym dane statystyczne z zakresu:  

 ochrony zdrowia zwierząt (przeprowadzono 79 kontroli oraz 65 kontroli 

interwencyjnych);  

 zwalczania chorób zakaźnych (zanotowano 29 ognisk podlegających rejestracji);   

 nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt (przeprowadzono 50 kontroli oraz  

12 kontroli interwencyjnych, liczba skontrolowanych stad 47, liczba zwierząt 

skontrolowanych 612);  

 przeprowadzania regularnych kontroli gospodarstw i miejsc utrzymywania zwierząt;  

 rejestrowania przewoźników (kontrole załadunku i rozładunku zwierząt oraz punktów 

skupu, miejsc docelowych i pośredników wraz z miejscem wysyłki);  

 nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju  

(2 kontrole rzeźni);   

 nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w schroniskach 

(przeprowadzono 9 kontroli notując 7 uchybień); 

 kontroli handlu zwierzętami, w tym nadzór nad eksportem zwierząt;  

 nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego (95 kontroli,  

71 skontrolowanych podmiotów nadzorowanych;  
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 kontroli handlu produktami pochodzenia zwierzęcego; 

 nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz 

weterynaryjnymi produktami leczniczymi (liczba kontroli 142).   

W 2017 roku Inspekcja Weterynaryjna prowadziła ponadto szeroką działalność prewencyjną  

w zakresie występujących w Polsce dwóch jednostek chorobowych: afrykańskiego pomoru 

świń oraz grypy ptaków. Sprawozdanie niniejsze stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował przedstawicielce Inspekcji Weterynaryjnej za 

cenne informacje, a następnie zapytał, czy są pytania i uwagi do sprawozdania.  

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji 

Weterynaryjnej w roku 2017 roku bez uwag. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok został radnym dostarczony w materiałach  

sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 20 radnych: jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXX/229/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok. Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027 został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, 

czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 20 radnych: jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXX/230/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego 

na lata 2018 –  2027. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego programu  wspierania  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, 

czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 20 radnych: jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXX/231/2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu  wspierania  edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

 Ad. 13 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia 

gm. Olsztyn zadań z zakresu zarzadzania drogami publicznymi w zakresie wykonania budowy 

jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. 

Kusięta gm. Olsztyn został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany 

przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 20 radnych: jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXX/232/2018 w sprawie powierzenia gm. Olsztyn zadań z zakresu zarzadzania drogami 

publicznymi w zakresie wykonania budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w 

ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta gm. Olsztyn. Uchwała stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia 

gm. Kłomnice zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie wykonania 

dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z 

projektem organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1029 S w m. Pacierzów ul. 

Częstochowska na wysokości działki gminnej nr ewidencyjny 270 gm. Kłomnice został 

radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. 

Zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXX/233/2018 w sprawie powierzenia gm. Kłomnice zadań z zakresu zarządzania drogami 

publicznymi w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z 

wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1029 S w m. 

Pacierzów ul. Częstochowska na wysokości działki gminnej nr ewidencyjny 270 gmina 

Kłomnice. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia  

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 został radnym 
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dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, 

czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXX/234/2018 w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2018 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie ”Ocena zasobów pomocy 

społecznej” zostało radnym dostarczone w materiałach sesyjnych i zaakceptowane przez 

komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. 

sprawozdanie. 

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” przyjęła ”Ocenę 

zasobów pomocy społecznej” stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 17 
Starosta K. Smela poinformował, że odpowiedzi na interpelacje radnych zostaną udzielone 

na piśmie w trybie administracyjnym. 

 

Ad. 18 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady  

w okresie od ostatniej sesji tj. od 29 marca 2018 roku stanowiącą załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu w Biurze Rady.  

 

Ad. 19 

Przewodniczący Rady A. Kubat przypomniał, że 30 kwietna mija termin składania 

oświadczeń majątkowych. Informacje kieruje do tych radnych, którzy dotąd nie dopełnili 

obowiązku. Następnie poinformował o możliwości wyrobienia europejskiej karty 

ubezpieczenia zdrowotnego w punkcie NFZ ulokowanym dziś gościnnie w siedzibie 

starostwa.  

 

Radny T. Ciastko poinformował, że w dniu 21 kwietnia br. w ZSz w Złotym Potoku odbyły 

się eliminacje do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” pod patronatem starosty częstochowskiego K. Smeli, któremu za to serdecznie 

dziękuje. Organizatorem był Powiatowy Zarząd Straży Pożarnych, Centralna Szkoła PSP oraz  

Komenda Wojewódzka i Miejska PSP, która przekazała środki na nagrody. Część nagród 

ufundował Sejmik Woj. Śląskiego, za co chce podziękować tu na forum Przewodniczącemu 

St. Gmitrukowi oraz Nadleśnictwo Złoty Potok. Pierwsze miejsca w swoich grupach 

wiekowych zajęli: Jan Fabrykowski z Kłomnic, Szymon Połcik  z Lelowa,  Mateusz Stoparek  

z Konopisk i będą reprezentować powiat w eliminacjach wojewódzkich w Krzepicach. Życzy 

im powodzenia.  

 

Radna J. Haładyn podziękowała staroście i Zarządowi Powiatu za to, że ruszają prace na 

drodze powiatowej  w Turowie oraz że niebawem rozstrzygnie się od lat niezałatwiona 
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sprawa Kusiąt, w tym za porozumienie z władzami  gm. Olsztyn w tym zakresie, które jak ma 

nadzieję przyniesie efekty. Ponadto liczy, że droga powiatowa w Biskupicach również 

zostanie naprawiona. W ślad za radnym A. Morzykiem przyłącza się do podziękowań  dla 

naczelnika M. Stępnia i całego Wydziału OŚ za przygotowaniu konferencji „Wpływ budowy 

autostrady i dróg ekspresowych na środowisko oraz rozwój terenów przyległych”.  Dziękuje 

też naczelnikowi  EZK J. Krakowianowi za pomoc przy organizacji Pierwszego Konkursu 

Literackiego „Koniecznie przeczytaj” i piękne zaproszenie w najnowszym numerze „Wieści 

Powiatowych”, co jest efektem rozwiniętej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i 

bibliotekami gminnymi. Dziękuje Zarządowi Powiatu za zgodę na organizację 

przedsięwzięcia wyrażając nadzieję, że literacki konkurs powiatowy będzie kontynuowany, 

ale i także przyczyni się do promocji powiatu. Radna z zadowoleniem skonstatowała, że w 

powiecie nie tylko są drogi i problemy z nimi związane, ale organizowane są ciekawe 

konferencje, jak wcześniej wymieniona i konferencje orgaznizowane przez PCPR oraz 

konferencja planowana przez wydział Km w temacie transportu. Przedsięwzięcia tego typu 

dostarczają wiedzy, umożliwiają przekazywanie informacji dalej i stanowią przyczynek do 

rozwoju.   

 

Ad. 20 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 11:30 zamknął 

obrady XXX Sesji.  
 
 
Protokołowała Iwona Ciniewska 


