
Protokół nr XXXII/18 
z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Częstochowie 

odbytej w dniu 13 września 2018 roku w sali konferencyjnej  
Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 
 
Ad. 1 

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

witając radnych i gości.  

 

Ad. 2 

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

posiedzeniu uczestniczy 22 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: 

 Magdalena Brewczyńska – Jeziak 

 Janusz Przybylski  

 Jarosław  Rydzek  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z 

zawiadomieniami o sesji. Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian.  

 

Członek Zarządu J. Miarzyński w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu:  

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Częstochowskiego na 

2018 r.  

Projekt uchwały jest konsekwencją zmian w budżecie w związku z przeniesieniem 58 tys. zł z 

wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Poprzednio w wydatkach bieżących 30 tys. zł 

przeznaczone było na zakup neutralizatorów, a 28 tys. zł na remonty dla Państwowej Straży 

Pożarnej obecnie kwota 58 tys. zł przekazana zostanie na zakup sprzętu hydraulicznego dla 

Państwowej Straży Pożarnej.          

 

Przewodniczący Komisji A. Kubat poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę, proponując 

wpisać ją do porządku obrad, jako pkt. 10a.   

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” przyjęła ww. poprawkę.   

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał  pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętą 

poprawką.  

 

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

obrad wraz z poprawką.  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Powiatu i powitanie.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Powołanie sekretarzy obrad. 
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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 sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w 

powiecie częstochowskim. 

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

rok. 

10a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków 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 zmiany uchwały Nr XXXI/245/2018 Rady Powiatu 

Częstochowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenie 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 1032 S w m. Zawada, gm. Kłomnice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Częstochowskiego. 

17. Informacja nt. należności przysługujących powiatowi, które zostały umorzone, 

rozłożone na raty lub wobec których zastosowano odroczenie terminu w okresie I 

półrocza 2018 roku. 

18. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych za 2017 

rok. 

19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

22. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.  

23. Zamknięcie XXXII 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 XXXI/18 z XXXI Sesji 

odbytej w dniu 21 czerwca 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 protokół nr XXXI/18 (bez odczytywania).  
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Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednogłośnie 21 głosami „za” przyjęła protokół  

nr XXXI/18.  

 

Ad. 6 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z radnymi do Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponowano radnych: 

1. Mariannę Dziurę 

2. Ignacego Palutka 

3. Adama Wochala 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednogłośnie 22 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 Starosty i Zarządu w okresie od 

ostatniej sesji tj. od 21 czerwca 2018 roku stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. Ponadto powiedział, że Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek Polskiej Grupy 

Medycznej dotyczący wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku 

apteka/rehabilitacja. Poinformował, że nastąpiła zmiana dyrektora szpitala w Blachowni. 

Obecnie dyrektorem jest pan Janusz Adamkiewicz. Jest to decyzja Polskiej Grupy 

Medycznej. W przypadku pana Tomasza Kołodziejskiego wystąpił konflikt interesów 

związany z macierzystą spółką – przychodnią św. Łukasza, która należy do grupy PZU. 

Interesy grup ścierają się i dlatego dyr. Kołodziejski podjął decyzje, że wraca do swojej 

placówki. Na dzień dzisiejszy nic nie zmienia się jeśli chodzi o kwestie remontów, inwestycji 

i wykonywania dalszych prac zmierzających do realizacji, które zaplanowano za czasów 

dyrektora Kołodziejskiego. Ponadto Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej dot. przystosowania pomieszczeń szkoły oraz 

zatrudnienia dodatkowej kadry w związku z wnioskiem rodziców o przyjęcie do klasy I 

dziecka niepełnosprawnego. Powiedział, że liceum nie jest przygotowane do prowadzenia 

zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym (nie ma odpowiedniej kadry, ani pomieszczeń). Zarząd 

został postawiony przed faktem dokonanym. Szkoła dziecko musiała przyjąć i zapewnić 

edukacje w trybie nauczania indywidualnego, które będzie kosztowało powiat około 120 – 

130 tys. zł. Zarząd Zapoznał się również z prezentacją dot. przebudowy wejścia do budynku 

Starostwa Powiatowego w Częstochowie. W przyszłym roku Zarząd planuje przeznaczyć 

określoną kwotę na zmianę wejścia do budynku oraz zadaszenia przed budynkiem. 

Planowane jest również wyposażenie budynku w klimatyzacje.  

Ponadto poinformował wszystkich radnych o terminach zbliżających się uroczystości: 

 18 października br. o godz. 12.00 zaplanowane jest ostatnie posiedzenie sesji Rady 

Powiatu, natomiast na godz. 14.00 zaprosił na poczęstunek kończący współpracę 

obecnej kadencji;  

 12 października br. w sali OSP Mykanów o godz. 14.00 - spotkanie osób, które w 

okresie dwudziestolecia istnienia powiatu byli m.in. radnymi, członkami Zarządu, 

osobami, które współpracowały z powiatem - około 230 osób;  

 20 października br. o godz. 17.00 - uroczysty koncert w Filharmonii Częstochowskiej 

z okazji 100-lecia Państwa Polskiego.  

Ponadto poinformował, że Zarząd omówił wyniki kontroli NIK dotyczące nieruchomości – 

ocena jest pozytywna z poprawkami. Następnie przekazał informację dotyczącą realizacji 

inwestycji drogowych na drogach powiatowych, na kwotę ponad 50 mln zł.            
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Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 8 
Radna B. Mizera zgłosiła interpelacje w sprawach: 

 poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sąsiadujących z drogą powiatową 1029 S Kłomnice – 

Garnek – Św. Anna; 

 poprawy bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły z miejscowości Witkowice. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Radna G. Knapik zgłosiła interpelację w sprawie: 

 oznakowania przejścia dla pieszych w Rudnikach ul. Stalowa.  Interpelacja stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 9 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy G. Klamek przedstawiła informację o stanie sytuacji 

na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wg danych na dzień 31 sierpnia 

br. liczba bezrobotnych ogółem wynosiła 7 232 osoby w tym 4 148 w mieście Częstochowa, a 

w powiecie częstochowskim 3 084. Stopa bezrobocia pomimo obniżki jest wciąż wyższa od 

średniej krajowej i wynosi w powiecie częstochowskim 7,1%  w mieście Częstochowa 3,7%, a 

w całym kraju 5,9%. Porównując do sierpnia 2018 jest to spadek o 17%. W porównaniu do 

ubiegłego roku w każdej gminie na terenie powiatu zanotowano spadek bezrobocia. 

Największy w gminie Kruszyna o 36,9%, a najmniejszy w gminie Koniecpol o 9,9%. Ofert 

pracy w okresie od stycznia do sierpnia ogółem w Urzędzie Pracy było 11 525, w tym z 

powiatu częstochowskiego 2 494. Wysokość środków z EFS, FP i PFRON będących w 

dyspozycji PUP w Częstochowie z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu w 2018 r. wynosi 26 458 900 zł. Największe źródła finansowania to obecnie środki 

EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER (ponad 7,7 mln zł) i środki EFS 

RPO WSL (prawie 7 mln zł). Urząd cały czas dysponuje środkami na aktywizacje 

bezrobotnych i zaprasza do zgłaszania się pracodawców po pomoc do Urzędu. Ponadto 

podziękowała Przewodniczącemu Rady, radnym, Staroście, Wicestaroście, członkom zarządu, 

naczelnikom za cały okres współpracy, za otrzymane wsparcie i działanie w dobrym klimacie, 

dzięki któremu mogą pracować na rynku. Wszystkim również życzyła realizacji celów i 

osiągania dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował za współpracę mając nadzieję, że po wyborach 

będą mieli w ramach Rady możliwość w dalszym ciągu kontynuowanie wymiany poglądów i 

przyjmować informacje. Podkreślił, że wspierają instytucję Powiatowego Urzędu Pracy.  

 

Wicestarosta H. Kasiura powiedział, że z informacji wynika, że sytuacja na rynku pracy 

poprawiła się, a stopa bezrobocia zmniejsza się – 7,1%, jeszcze nie dawno było 14%, a dwa 

lata temu było ponad 21%, na terenie powiatu częstochowskiego. Obecnie jest 3 084 osób 

zarejestrowanych, a do niedawna było około 9 000. W gminach Dąbrowa Zielona, Przyrów, 

Lelów, a przede wszystkim Koniecpol słupek jest dość wysoki. Podziękował pani dyrektor i 

wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy zarówno w Częstochowie, jak i w 

Koniecpolu za aktywizację osób bezrobotnych i wykorzystanie ponad 51% środków funduszu 

pracy na rzecz aktywnych form łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim. 

Populacja stanowi 42%, a  środki z funduszu pracy są w wysokości 51%. Na ścianie 

wschodniej 32% z 51%. Uważa, że właściwa jest alokacja środków. Obszary wymagające 

wsparcia są wspierane. Podziękował za dostrzeżenie problemu. Podkreślił, że jest określona 

grupa osób bezrobotnych – tzw. długotrwale bezrobotnych, gdzie są problemy z jej aktywizacją 
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i należy zwiększyć działania w tym zakresie. W imieniu Zarządu podziękował pani dyrektor i 

wszystkim pracownikom za pracę na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy i łagodzenia 

skutków bezrobocia.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy G. Klamek odniosła się do tematu cudzoziemców. 

Urząd, jak i określona grupa pracowników PUP zostały przeorganizowane ze względu na 

olbrzymi napływ cudzoziemców na nasz rynek. W ciągu ośmiu miesięcy zostało 

zarejestrowanych 12 tys. oświadczeń. 90% wszystkich zarejestrowanych oświadczeń to 

obywatele Ukrainy w tym 80% mężczyzn i 20% kobiet. W zawodach głównie technicznych – 

kierowcy, kontrolerzy jakości przemysłu, jak i w zawodach budowlanych, gastronomicznych, 

rolniczych. Braki kadrowe uzupełniane są cudzoziemcami. Ponadto poinformowała, że 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje zmianę ustawy o rynku pracy, która 

prawdopodobnie wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 roku.                  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował pani dyrektor za przedstawioną informację.      

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację o sytuacji na rynku pracy i formach 

łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim.          

 

 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 (druk nr 5) 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXII/248/2018  w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad.10a 

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

wydatków 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXII/249/2018  w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Częstochowskiego na 2018 

rok. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

 

 

 



 6 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady A. Kubat zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027. 

Autopoprawka wynika ze zmian w planie wydatków Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.  

 

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 (druk nr 6) i zaakceptowany przez komisję 

merytoryczną. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

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

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na 

lata 2018 – 2027 wraz z autopoprawką. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXII/250/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2018 – 2027. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 12 

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

uchwały Nr XXXI/245/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków, przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w 

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

radnym dostarczony w materiałach sesyjnych (druk nr 2) 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 22 radnych: 21 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXXII/251/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2018 Rady 

Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, 

przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 13 

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

Gminie 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 1032 S w m. Zawada, gmina Kłomnice 

został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych (druk nr 4) 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. 
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Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXII/252/2018 w sprawie powierzenia Gminie 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 1032 S w m. Zawada, gmina Kłomnice. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 14 

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

zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 r. został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych (druk nr 7) 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXII/253/2018 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. Uchwała stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 15 

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

skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie 

został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych (druk nr 1) i zaakceptowany przez komisję 

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

 

Radna G. Knapik poprosiła o zreferowanie tematu.   

 

Wicestarosta H. Kasiura przeprosił za nieobecność pani dyrektor PCPR K. Buchajczuk z 

przyczyn osobistych. Poinformował, że wpłynęła skarga na działalność redystrybucji środków 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z 

niemożliwością przez wszystkich wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, nie otrzymaniem 

przedmiotów ortopedycznych, czy skorzystaniem ze środków na łamanie barier 

architektonicznych. Zarzucono brak transparentności w obsłudze. Zarząd zlecił kontrolę i 

podane w skardze fakty nie potwierdziły się. Wyjaśnił, że sześć lat temu środków z PFRON-u 

było około 2 600 tys. zł obecnie jest ponad 1 400 tys. zł. Powyższe problemy wynikają z 

brakiem 1 mln zł. Były lat, że osoby wyjeżdżały na turnusy rehabilitacyjne co roku. Obecnie 

przy szczupłych środkach Zarząd Powiatu z PCPR ustalają regulamin i zasady w jakich 

obszarach, w jakiej wysokości i na jakie zadania przekazane zostanie dofinansowane. 

Przeznaczane jest od 40 do 80% środków w poszczególnych zadaniach. Zarząd co roku pisze 

pismo do Zarządu Krajowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, że przekazywany budżet dla powiatu częstochowskiego jest za mały. 

Niestety odpowiedź jest taka, że liczony algorytm jest równy dla wszystkich w całej Polsce. 

W tym roku jedyna podwyżka to 100 zł dla uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Jest to 

kwota około 18 tys. zł więcej. Po przeanalizowaniu skargi okazało się, że została napisana 
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przez mieszkańca Częstochowy, który nie odbiera korespondencji pod wskazanym przez 

siebie adresem. Stanowisko Zarządu Powiatu brzmi, że skarga jest niezasadna.                  

 

Radna G. Knapik zapytała, czy skargę może wnieść mieszkaniec Częstochowy? 

 

Wicestarosta H. Kasiura odpowiedział, że tak i każdą skargę należy rozpatrzeć.       

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXII/254/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 16 

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

skargi na działalność Starosty Częstochowskiego został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych (druk nr 8) 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXII/255/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Częstochowskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.   

 

Ad. 17  

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że informacja nt. należności 

przysługujących powiatowi, które zostały umorzone, rozłożone na raty lub wobec których 

zastosowano odroczenie terminu w okresie I półrocza 2018 roku została radnym dostarczona 

w materiałach sesyjnych (druk nr 9) i zaakceptowana przez komisję merytoryczną. Następnie 

otworzył dyskusję. 

 

Radna G. Knapik poprosiła o zreferowanie tematu.   

 

Skarbnik Powiatu K. Toczko wyjaśnił, że głównie chodzi o należności cywilno – prawne, 

czyli wierzytelności wobec powiatu wynikające z działalności jednostek powiatowych tj. 

domy pomocy społecznej, domy dziecka. Przede wszystkim jest to odpłatność mieszkańców 

za pobyt w placówce. Mieszkańcy zalegają z różnych powodów z należnościami wobec 

powiatu. W uchwale Rady Powiaty jest zapis, że do kwoty przeciętnej krajowej za poprzedni 

kwartał umorzenia może dokonać dyrektor jednostki, a w momencie, kiedy zaległości 

przekraczają wskazaną kwotę umorzenia dokonuje Zarząd, po uprzednim zasięgnięciu opinii 

komisji Budżetu…. Możliwe jest również rozłożenie na raty wierzytelności lub przesunięcie 

ich w czasie. Informacja przedstawiana jest raz na pół roku. Poinformował, że w pierwszym 

półroczu 2018 roku nie dokonano żadnych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty.    
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Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację nt. należności przysługujących powiatowi, 

które zostały umorzone, rozłożone na raty lub wobec których zastosowano odroczenie 

terminu w okresie I półrocza 2018 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 18 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych 

radnych powiatu częstochowskiego za 2017 rok oraz o oświadczeniu pierwszym (druk nr 3). 

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację o oświadczeniach majątkowych radnych 

powiatu częstochowskiego za 2017 rok oraz o oświadczeniu pierwszym. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 19 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie komisji Rewizyjnej za I 

półrocze 2018 roku zostało radnym dostarczone w materiałach sesyjnych (druk nr 10) 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 komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku.   

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” przyjęła sprawozdanie 

komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 20 

Starosta K. Smela poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone radnym 

na piśmie w trybie administracyjnym.   

 

Ad. 21 

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

okresie od ostatniej sesji tj. od 21 czerwca 2018 roku stanowiącą załącznik nr 17 do 

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

 

Ad. 22 

----- 

 

Ad. 23 

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

XXXII Sesję Rady Powiatu.    

 
 
Protokołowała  
Sylwia Knapik 

 

 

 


