
Protokół nr IV/19 

z obrad IV Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego 

odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 10:05 otworzył obrady IV 

Sesji witając radnych i gości. 

 

Obecni uczcili chwilą ciszy pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła 

Adamowicza. 

 

Ad. 2 

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

w posiedzeniu uczestniczy 25 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.   

 

Ad. 3 

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

wraz z zawiadomieniem o sesji za pośrednictwem systemu eSesja. W związku z 

nieobecnością  Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zdejmuje się z porządku obrad 

pkt. 7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2018 roku. Numery kolejnych punktów zmieniają się odpowiednio. 

Komendant nie mógł przybyć na sesję z uwagi na pilne obowiązki służbowe. Punkt 

zostanie uwzględniony w porządku obrad następnej sesji.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku innych propozycji poddał pod 

głosowanie porządek obrad uwzględniający zgłoszoną poprawkę polegającą na 

wykreśleniu pkt. 7. 

 

Rada Powiatu w obecności 25 radnych jednogłośnie: 25 głosami „za” przyjęła 

porządek wraz z ww. poprawką.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia porządku obrad.  

 ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (25) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Janowski Maciej 

Jaruga Adam 
Jelonek Gwidon 

Kapica Katarzyna  

Kasiura Henryk  
Knysak Robert 

Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 
Lara Bożena 

Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 
Markowski Adam 

Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 
Palutek Ignacy 

Smela Krzysztof 
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Tomza Danuta 

Wierzbińska Edyta 

Wochal Adam 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu i powitanie.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

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

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Częstochowskiego na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-2027 wraz z 

autopoprawką. 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

dotyczących  projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej; 

 przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady, 

 przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz 

wobec wniosków komisji; 

 dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2019 rok; 

 dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2019-2027; 

 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Częstochowskiego na 2019 rok;  

 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-2027. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku w Powiecie Częstochowskim. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Częstochowskiego dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków. 

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat.  

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Częstochowskim za 2018 rok. 

12. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za II półrocze 

2018 roku. 

13. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu  

w II półroczu 2018 roku. 

14. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

15. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.  

16. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Powiatu. 
 

Ad. 4  

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

odbytej w dniu 18 grudnia 2018 roku był udostępniony do wglądu w biurze rady i w 

systemie eSesja, a także został wyłożony przed niniejszą sesją. 

 

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

z ich brakiem poddał pod głosowanie protokół nr III/18 (bez odczytywania).  

 

Rada Powiatu w obecności 25 radnych: jednogłośnie 25 głosami „za” przyjęła 

protokół  

nr III/18.  
 
Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  
ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (25) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 
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Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  
Goldsztajn Andrzej 

Janowski Maciej 

Jaruga Adam 
Jelonek Gwidon 

Kapica Katarzyna  

Kasiura Henryk  
Knysak Robert 

Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 
Lara Bożena 

Łągiewka Elżbieta 
Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 

Miarzyński Jan 
Morzyk Adam 

Palutek Ignacy 

Smela Krzysztof 
Tomza Danuta 

Wierzbińska Edyta 

Wochal Adam 

 

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z klubami radnych do Komisji 

Uchwał  

i Wniosków zaproponowano radnych: 

1. Marianna Dziura  

2. Magdalena Maciążek 

3. Adam Wochal 

 

Rada Powiatu w obecności 25 radnych: jednogłośnie 25 głosami „za” powołała 

Komisję Uchwał  i Wniosków w ww. składzie. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Powołanie komisji uchwał i wniosków.  
ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (25) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Janowski Maciej 

Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 
Kapica Katarzyna  

Kasiura Henryk  

Knysak Robert 
Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 

Lara Bożena 
Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 
Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Palutek Ignacy 
Smela Krzysztof 

Tomza Danuta 

Wierzbińska Edyta 
Wochal Adam 

 

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

 

Ad. 6 

Starosta K. Smela przedstawił sprawozdanie z działalności Starosty i Zarządu w 

okresie od 18 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem informacji o zadaniach 

realizowanych przez wydziały Starostwa  i jednostki powiatu, w tym przez Powiatowy  
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Zarząd Dróg. Nadmienił o planach budowy autostrady A1 i obawach ościennych gmin 

i powiatów z tym związanych.  Poinformował, że nowym przewodniczącym Związku 

Powiatów Polskich został starosta bielski Andrzej Płonka. Napomknął o głównych 

problemach samorządowych, w tym kłopotach związanych ze służbą zdrowia i 

zadłużeniem szpitali, który to problem nie dotyczy powiatu częstochowskiego. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekty uchwał w sprawach: 

 uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2019 rok; 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na 

lata 2019-2027  

zostały udostępnione w systemie eSesja. Dokumenty były analizowane w komisjach 

Rady i zostały przez nie zaopiniowane. Przewodniczący poprosił skarbnika powiatu o 

omówienie tematu oraz komentarz. Do ww. projektów została wniesiona autopoprawka 

związana z terminem podjęcia uchwał w styczniu br. z uwagi na zmianę kadencji.   

 

Skarbnik K. Toczko przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu częstochowskiego na 2019 rok. Projekt budżetu wraz z projektem WPFn był 

szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji wraz z objaśnieniami. 

Zaproponowane w uchwale wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:  

 dochody 108 623 874 zł (dochody własne; środki pomocowe; dotacje celowe; 

subwencja ogólna); 

 wydatki 104 534 468 zł, w tym wydatki bieżące 78 555 614 i wydatki majątkowe  

25  978 854 23%; 

 nadwyżka 4 089 406 (różnica miedzy planowanymi dochodami a wydatkami, która 

zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów); 

 rezerwy 1 465 858 zł (ogólna i trzy celowe z zakresu oświaty, zarządzania 

kryzysowego, opieki społecznej); 

 przychody 23 934 (wolne środki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na 

spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych); 

 rozchody 4 113 340 zł (spłaty kredytów i pożyczek).  

Projekt budżetu i WPFn został złożony do Rady Powiatu i do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w terminie i trybie ustawowym w dniu 15 listopada 2018 r. Projekt 

budżetu oraz WPFn był opiniowany przez komisje Rady, które nie zgłosiły wniosków, 

ani propozycji zmian w planie wydatków budżetowych. Wszystkie dochody i wydatki 

zostały ujęte w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe. Autopoprawka wniesiona 

do projektu budżetu wiąże się z przesunięciem terminu uchwalania budżetu z grudnia na 

styczeń, co wynika ze zmiany kadencji i konstytuowania się organów powiatu. W 

związku  z tym § 16 uchwały winien brzmieć: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”. Komisja Budżetu zapoznała się z 

autopoprawką, którą zaopiniowała pozytywnie. W imieniu Zarządu prosi o pozytywne 

głosowanie nad budżetem powiatu na 2019 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową. 

Dziękuje komisjom i radnym za merytoryczną dyskusję na komisjach.  

 

Skarbnik K. Toczko przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-2027. Prognoza była 

prezentowana na posiedzeniach komisji wraz z materiałem objaśniającym. WPFn 

przedstawia planowaną realizację budżetu po stronie dochodów, przychodów,  
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rozchodów i  wydatków. Jest niezbędna, gdyż zaciągnięte przez powiat kredyty będą 

spłacane do 2027 roku zgodnie z harmonogramami ustalanymi z bankami. Skarbnik 

nadmienił, że są samorządy, które prognozę mają rozciągniętą do 2040 roku i też 

uzyskały pozytywną opinię RIO. Załącznik do WPFn obejmuje wykaz inwestycji 

planowanych na lata 2019 -  2027 wraz z zaangażowaniem środków w poszczególnych 

okresach. Autopoprawka wniesiona do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej wiąże się z przesunięciem terminu uchwalania 

WPFn z grudnia na styczeń, co wynika ze zmiany kadencji i konstytuowania się 

organów powiatu. W związku  z tym § 8 uchwały winien brzmieć: „Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku”.   

 

Ad. 7a 

Skarbnik K. Toczko przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą: 

 projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Opinia stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu; 

 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.  

Opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu; 

Obydwie opinie są dla powiatu pozytywne. 

 

Ad. 7b 

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura przedstawiła opinię Komisji dotyczącą 

projektu budżetu powiatu na 2019 rok.  Biorąc pod uwagę zakładane wielkości budżetowe i 

uwarunkowania wpływające na konstrukcję budżetu powiatu w 2019 roku, w tym 

pozytywne opinie komisji Rady i brak wniosków - Komisja Budżetu wnosi o uchwalenie 

budżetu powiatu częstochowskiego na 2019 rok. Opinia stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu 

 

Ad. 7c 

Skarbnik K. Toczko poinformował, że żadna z komisji Rady nie zgłosiła wniosków do 

projektu budżetu, tym samym Zarząd Powiatu nie musiał się ustosunkowywać. W 

związku z tym Zarząd podtrzymuje złożony w dniu 15 listopada 2018 roku projekt 

budżetu z uwzględnieniem autopoprawki. 

 

Ad. 7d i 7e 

Przewodniczący Rady A. Kubat otworzył dyskusję nad projektem budżetu powiatu na 

2019 rok i projektem wieloletniej prognozy finansowej. Przypomniał, że zgłaszając się 

do dyskusji należy wcisnąć odpowiedni przycisk na tablecie. W  imieniu klubów 

koalicyjnych oznajmił, że wielkości budżetowe powiatu oscylują od wielu lat w 

granicach 108 milionów złotych i są wspomagane środkami  pozyskiwanymi z zewnątrz 

w każdego roku. Budżet na 2019 rok  został bardzo dobrze sporządzony, jeszcze w 

poprzedniej kadencji - na miarę i możliwości powiatu. Musi on zaspakajać wiele potrzeb 

mieszkańców, w tym drogowych, ale sukces będzie przypisany wszystkim, nie tylko 

koalicji. Zawarte w budżecie kwoty mówią same za siebie i takie są realia, choć zdaje 

sobie sprawę, że za chwilę padną również głosy krytyczne. Do sukcesów zaliczają się 

zwiększone przychody z podatków CiT i PiT, co świadczy, że społeczeństwo powiatu 

jest przedsiębiorcze i  sumiennie odprowadza podatki, za co dziękuje, a powiat się 

prężnie rozwija, co jest uwarunkowane ogólną sytuacją w Polsce, choć prognozy 

międzynarodowe płynące z Davos nie są korzystne. W budżecie na 2019 rok na drogi 

zapisano 27 mln zł i pewnie będą uwagi, czy to dużo, czy mało, choć dbano i oglądano  

się na każdą złotówkę.  W imieniu klubów koalicyjnych zapowiedział, że mając na 

uwadze kształt budżetu powiatu na 2019 kluby będą głosowały za przyjęciem budżetu. 

Prosi radnych o dobrą dyskusję i dobre głosowanie.  
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Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości I. Palutek zgłosił 

zastrzeżenia do projektu budżetu na 2019 rok oznajmiając, że klub nie poprze budżetu 

na 2019 rok. Owszem tegoroczny budżet jest nieco większy, od poprzedniego, bo 

dochody wynoszą 108 mln zł,  wydatki 104 mln zł, nadwyżka 4 mln zł. Ale na co idzie 

nadwyżka? Na spłatę kredytów. Radni mogą zgłaszać wnioski do projektu budżetu i sam 

takie dwa wnioski złożył. Jeden z nich załapał się do budżetu, gdyż był kilkakrotnie 

ponawiany, a na drugi nie otrzymał nawet odpowiedzi, mimo że jest nadwyżka. Na 

jednej z komisji dowiedział się, że powiat musi brać kredyty, bo bez nich nic nie zrobi. 

W konsekwencji  w rb. trzeba spłacić 4 mln zł plus odsetki 1,2 mln zł i nikt o tym nie 

wspomina: ani skarbnik, ani przewodnicząca Komisji Budżetu,. Tymczasem do 

inwestycji drogowej w Broniszewie powiat dokłada 1,5 mln zł, prawie tyle, co odsetki. 

W ubiegłym roku spłacono 1, 4 mln zł odsetek. Takie to jest rządzenie. Radny wyraził   

wątpliwości wobec możliwości zaciągania przez Zarząd kredytów krótkoterminowych 

do wysokości aż 10 mln zł. Nie wiadomo, czy Zarząd będzie korzystał z pozwolenia, 

czy nie. Jednak jest to zapisane w uchwale i przyzwolenie istnieje. Radny miał również 

zastrzeżenia, co do kwoty 12,2 mln zł zapisanej na realizację zadań drogowych, choć 

Przewodniczący wspominał o 27 mln zł. W kwocie 12,2 mln zł mieści się dotacja 

państwowa na usuwanie skutków powodzi, ale nie ma pewności, czy środki  wpłyną, 

gdyż program się kończy. Na utrzymanie 574 km dróg powiatowych na zimowe i letnie 

utrzymanie dróg przewidziano tylko 2 mln zł. Co można za to zrobić? Z kolei na 

utrzymanie 140 km dróg wojewódzkich przewidziano nieco więcej, bo 3,7 mln zł, ale to 

też mało. Przewodniczący Rady mówił, że mamy poważnie traktować mieszkańców, 

tymczasem mamy zaplanowane inwestycje w tylko 3 gminach spośród 16, choć zdaje 

sobie sprawę, że w takcie roku może się pojawić więcej inwestycji. W dziale transport i 

łączność zapisano mniej wydatków, niż w roku ubiegłym o 25,5 mln zł. Gdzie się 

podziały te pieniądze w sytuacji, gdy niepokojącym wydatkiem jest wzrost 

wynagrodzeń o 45 mln zł i co z tego mają mieszkańcy powiatu?  W Wieloletniej 

Prognozie Finansowej wpisano, że zadłużenie powiatu w 2027 roku wyniesie 0, w co 

nie wietrzy, bo od iluś lat nie zeszło poniżej 30 mln zł. W br. na spłatę i koszty 

zadłużenia  powiat wyda ponad 5 mln zł i sytuacja będzie się wciąż powtarzać, 

zwłaszcza w latach wyborczych. Klub Radnych PiS bardzo chciałby zagłosować za 

budżetem, ale z ww. powodów nie może go  poprzeć. Radny zapewnił przy tym, że 

Klub nie jest przeciwny budowie dróg w powiecie, ale 3 zaplanowane inwestycje 

drogowe to zbyt mało. Ponadto poprosił, aby projekt budżetu przekazać radnym 

wyjątkowo w formie papierowej, bo na tabletkach dopiero się uczą.  

 

Radny R. Knysak oznajmił, że do samorządowej polityki i do budżetu jako 

początkujący radny podchodzi bez uprzedzeń, ale i bez sympatii. Budżet na 2019 rok 

został przygotowany profesjonalnie, co dobrze świadczy o pracy skarbnika i 

księgowych, tylko że przykrywa pewne niedoskonałości, choć rozumie, że z pustego i 

Salomon nie naleje. W budżecie mimo ogólnego zrównoważenia występuje brak 

równowagi w pewnych kwestiach, zwłaszcza w kierunku inwestycji zaplanowanych w 

3 gminach spośród 16. Z punktu widzenia mieszkańców gm. Mstów i Rędziny, gdzie 

nakłady inwestycyjne są śladowe - budżet i  inwestycje nie są do końca do 

zaakceptowania. Radny poinformował, że w dniu dzisiejszym do biura rady złożył 

interpelację, która wiąże się z budżetem powiatu. Interpelacja dotyczy: ograniczenia 

prędkości i wzmożenia czujności na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 786 z 

drogami powiatowymi w Jaskrowie i Wancerzowie (nr 1005S, 1007S, 1060S); 

budowy chodnika na odcinku Cegielnia - Kuchary przy drodze powiatowej nr 1077S;  

dokończenia budowy chodnika w Kobyłczycach przy drodze powiatowej nr 1040S 

wraz z prośbą o nadanie wymienionym modernizacjom priorytetu z uwagi na kwestie 

bezpieczeństwa i życie ludzkie. Rozumie, że środków obecnie nie ma, ale gdy się  
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pojawią liczy na ich uwzględnienie w zadaniach wskazanych w interpelacji dla dobra i 

bezpieczeństwa mieszkańców wielu gmin.  Interpelacja stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.  

 

Radny A. Markowski poparł postulaty radnego R. Knysaka, gdyż w gm. Mstów 

przepracował ostatnie 8 lat i wie, że dokładnie tak sytuacja wygląda, i że sprawa jest 

poważna. Następnie odniósł się do inwestycji drogowych zapisanych w projekcie 

budżetu na 2019 rok. Dziwnie się składa, że jedna droga zaplanowana jest u pana 

starosty, druga u pana wicestarosty, a trzecia u przewodniczącego rady - i choć 

„wszystkie drogi są nasze” pozostałe 13 gmin również tak chciało by powiedzieć. 

Zapewnił, że cieszy się z wykonanej każdej drogi, bo korzystają z nich mieszkańcy 

powiatu i nie tylko. Jednak miejsce budowania dróg jest jedną z najbardziej 

politycznych rzeczy i tak to wygląda w tegorocznym budżecie. Również za 

„przypadek” poczytuje ujęcie w tegorocznym budżecie wydatku na zakup samochodu 

służbowego dla starosty w wys. 150 tys. zł, co pojawia się po wyborach. Czy to nie 

jest pociągnięcie polityczne, które czasami się stosuje w samorządach? Rozumie, że  

samochody są potrzebne. Z racji pracowania w samorządzie wie, że w gminach 

naszego powiatu nie ma samochodów służbowych poza samochodami dostawczymi. 

Rozumie też kwestie bezpieczeństwa, ale czy czasem nie chodzi o wygodę pana 

starosty? Dlaczego wpisana jest tak wysoka kwota, skoro ceny dobrego samochodu w 

pełni wyposażonego zaczynają się od 65 tys. zł. Mówi się, że nie ma pieniędzy i trzeba 

się rządzić skromnie, tymczasem 150 tys. zł na samochód dla starosty to nie jest żadna 

skromność. Radny miał nadzieję, że wystarczył głos na komisji, aby obniżyć kwotę i 

wprowadzić ją stosowną autopoprawkę, ale nie, tak się nie stało. Tak samo nie 

rozumie zapisu budżetowego dającego możliwość Zarządowi na zaciąganie kredytów 

do 10 mln zł bez zgody Rady, gdy wystarczyłby np. 1 mln zł. Wydatek na samochód w 

wys. 150 tys. zł zderza się z planowanymi wydatkami na kulturę fizyczną w wys. 142 

tys. zł bądź 50 tys. zł na biblioteki, ta ważne dla młodzieży i następnych pokoleń. Nie 

w pełni przekonuje go też wydatek na klimatyzację części budynku starostwa. 

Zważywszy na głosowanie nad budżetem zwraca uwagę na ww. aspekty. 

 

Skarbnik K. Toczko odniósł się do wystąpienia radnego I. Palutka stwierdzając, iż ma 

wrażenie, że „to już było” i że wnioski  się powtarzają. Oczywiste jest, że jeśli nie 

zamyka się budżetu nadwyżką budżetową, to zamyka się deficytem pociągającym 

kredyt, gdyż budżet musi się równoważyć. Jaki byłby wtedy głos radnego? Z 

przepisów wynika, że nadwyżka budżetowa powinna być przeznaczona na spłatę 

zobowiązań oraz kredytów - i tak jest planowany budżet. Nadwyżka w naszym 

przypadku wyniosła ponad 4 mln zł, co jest dla powiatu korzystne, gdyż nie trzeba 

planować kredytu. Jest również kwota 23 tys. z tytułu wolnych środków z 2017 roku, 

które też należy przeznaczyć na rozchody. Nie wyklucza, że nowy kredyt będzie 

zaciągany na wkład własny, gdy pojawi się możliwość pozyskania  

zewnętrznych środków na realizację inwestycji. Bez kredytów samorządy nie mogą się 

rozwijać, bo ustawa o dochodach nie zabezpiecza w 100% potrzeb, szczególnie 

inwestycyjnych. Zadłużenie powiatu wynoszące 32 mln zł będzie spłacane do 2027 

roku. Wg starych, nieobowiązujących wskaźników jest bezpieczne. Kredyty zostały 

zaciągnięte na korzystnych zasadach, a koszty obsługi nie są duże. Zwrócił uwagę, że 

w dziale transport i łączność zapisano 28 mln zł na wszystkie zadania drogowe 

przewidziane w 2019 roku, a nie 12 mln zł, jak radny I. Palutek wspomniał. Zgadza 

się, że na bieżące utrzymanie dróg zapisano mało środków, bo 2,5 mln zł. Wydatki z  

tego tytułu będą jednak wspomagane, kiedy uruchomione zostaną wolne środki z roku 

poprzedniego, co może nastąpić po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu.  
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Zgadza się, że wydatki na płace w administracji  wzrosły, ale wynika to z dużej ilości 

odpraw emerytalnych oraz podwyżek pracowniczych przyznanych w połowie 2018 

roku, które z kolei dla mieszkańców skutkują właściwą obsługą. Kredyt obrotowy od 

lat nie był zaciągany, poza początkami powiatu. Upoważnienie przyznaje się dla 

zachowania płynności finansowej w sytuacji niewywiązywania się państwa z 

zobowiązań wobec samorządów. Obecnie takiego zagrożenia nie ma, bo państwo na 

bieżąco wypełnia zobowiązania. Kredyty wieloletnie wynikają z finansowania 

inwestycji i opóźnień w przekazywaniu unijnych środków przez urząd marszałkowski. 

W takim przypadku Rada podejmuje odrębną uchwałę i Zarząd nic bez zgody Rady nie 

zrobi. Nie przewiduje zadłużenia zerowego w 2027 roku, bo bez kredytów nie da się 

funkcjonować, o czym wcześniej wspominał. Najważniejsze, aby kredyty były 

bezpieczne.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat prosił, aby nie mieszać polityki do bezpieczeństwa. 

Następnie wyjaśnił, że gm. Starcza w poprzedniej kadencji nie dostała ani jednej 

złotówki na inwestycje. W latach wcześniejszych owszem udało się wykonać piękną 

drogę, za którą dziękują mieszkańcy Rudnika Małego. Obecnie droga w Starczy jest 

zatwierdzona w konkursie, dlaczego zatem nie mają wziąć środków z ministerstwa? 

Ceni głos opozycji i dziękuje za polemikę. Chce jednocześnie pokazać, że inwestycje 

wykonywane są nie tylko dla Zarządu i Prezydium Rady, bo 5 lat przed nami i szansa, 

aby powiat był kwitnący, jeśli chodzi o drogi. Zgadza się, że drogi powinny być 

priorytetem - i są.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska odniosła się do uwag radnego A. 

Markowskiego dotyczących zakupu samochodu służbowego dla starosty. Radny nie 

ma racji, że jeden z największych powiatów może się zadowolić marnym samochodem 

służbowym. Starosta jest główną osobą odpowiedzialną w przypadku zagrożenia 

kryzysowego, któremu podlegają wszystkie służby na terenie 16 gmin. Musi mieć 

zatem taki samochód, który go dowiezie bezpiecznie i w miarę szybko na miejsce 

zdarzenia. Porównanie radnego A. Markowskiego, że po gminach nie jeździ się 

służbowymi samochodami jest żenujące. Dobry, sprawny samochód nie będzie dany 

za darmo, choć można wnioskować, aby nie był najdroższy.  Następnie radna zwróciła 

się do radnego I. Palutka w kwestii wynagrodzeń pracowniczych.  Premier Mateusz 

Morawiecki nie raz mówił, że wszyscy w kraju, w tym urzędnicy zarabiają za mało w 

porównywaniu do zachodu. Dzisiaj do starostwa przyjmuje się pracowników 

kompetentnych i wykształconych. W tej sytuacji 1% podwyżki nie powinien zwalać z 

nóg. Pracownicy ci muszą sprawnie i profesjonalnie obsługiwać petentów, więc 

chcieliby przy tym, aby ich praca była dostrzeżona i dobrze wynagrodzona. Następnie 

radna odniosła się do wystąpienia radnego R. Knysaka. Dziękuje mu za troskę o stan 

dróg i konieczność ich napraw w gm. Mstów. Na sesji w gminie widać było, jak dużo 

jest potrzeb drogowych, o których realizację postulowali radni. Apeluje zatem do 

Zarządu, aby  dodatkowe środki, jeśli się pojawią, przeznaczyć tam, gdzie będą 

najpotrzebniejsze i aby zadowolić wielu. Życzy zatem, aby drogi i chodniki zostały 

zrealizowane, aby znalazły się środki na minimum 1% podwyżki i aby samochód dla 

starosty był godny, choć może nie za tę najwyższą kwotę.    

 

Radny A. Markowski stwierdził, że pojawiające się głosy, iż samochód dla starosty 

można kupić za nieco mniej świadczy o dobrym kierunku. Natomiast nie zgadza się ze 

stwierdzeniem radnej U. Całusińskiej, że starosta musi jeździć „wypasioną furą”, czy  

limuzyną, bo jest dostojnikiem. Prosi zatem, aby nie używać tego typu argumentów. 

Nadmienił, że na komisji był innych kontekst dyskusji w tym temacie. Zwrócił uwagę,  
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że żywioły dotykają też gmin, nie tylko powiat, a wtedy wójtowie używają 

samochodów prywatnych. Przypomniał, jak na otwarciu starosta mówił o służbie i o 

skromności. Otóż jak się ma kwota 150 tys. zł do skromności? Reasumując: jeśli 

samochód jest nieodzowny, to należy kupić równie dobry i na lata, ale za połowę ceny. 

 

Starosta K. Smela oświadczył, że nie odpowiada za treść poszczególnych wystąpień i 

nie uzgadnia ich z radnymi, więc prosi o wyluzowanie z określeniem „dostojnik”. Nie 

sądził, iż temat samochodu stanie się głównym problemem przy głosowaniu nad 

budżetem. Zwrócił uwagę, że sporo radnych na sali swoje sukcesy wyborcze 

zawdzięcza tym, którzy przeznaczają środki na drogi powiatowe w ich gminach, bo na 

tym można ugrać głosy wyborców. Beneficjentem inwestycji w gm. Mykanów jest on 

sam, a także radny I. Palutek i A. Wochal. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że powiat 

zaniedbuje jakieś gminy i że inwestycje wykonywane są tylko w 3 gminach. W gm. 

Mykanów, co roku realizowane są inwestycje powiatowe i wszyscy radni powiatowi z 

tej gminy na tym korzystają, bo istnieją w Radzie, korzystają z budżetu i mają 

nienajgorsze diety, jako że są powiaty w Polsce, gdzie radni otrzymują dużo niższe 

diety, bo 150 zł. Prosi zatem radnych tych, którzy najwięcej ugrali, aby nie robili z 

tego teatru. Nadmienił, że powiat ma opracowane dokumentacje projektowe pod 

zadania kluczowe, tj. drogi docierające do głównych traktów komunikacyjnych i 

autostrad, które mają duże szansę na pozyskanie środków. Dotyczą one gmin:  

Rędziny, Kłomnice, Mykanów,  Poczesna, Kamienica Polska. W gm. Mstów leżącej  

poza traktem również sporo inwestycji się zadziało. W powiecie wykonano ogółem 28 

inwestycji drogowych za 40 parę mln zł w gminach: Mykanów, Poczesna, Mstów, 

Olsztyn, Janów, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Koniecpol, Lelów, Dąbrowa 

Zielona, Przyrów, Rędziny, Blachownia. Nie ma tu wszystkich gmin, na pewno nie ma 

Starczy. Prosił, aby nie robić afery z czegoś, czego nie da się uzasadnić. Radni z jednej 

strony krytykują kredyt, a z drugiej chcą inwestycji, których bez kredytów nie da się 

realizować. Starosta zwrócił się do nowych radnych z uwagą, że niebawem zobaczą, 

jak to wszystko wygląda w praktyce i czy będą odmowy na ich wnioski. Bo nie jest 

tak, że inwestycje wykonuje się tylko w wybranych gminach i powiat na pewno nie 

będzie nikomu odmawiał w miarę posiadanych środków. Temat samochodu 

pozostawia bez komentarza, bo czy po powiecie ma chodzić w gumowcach i jeździć 

rowerem? Owszem, samochód nie musi być kupiony za 150 tys. zł. Kwotę tę kiedyś 

rzucono i tak zafunkcjonowała. Natomiast nie zna żadnego starosty, który by nie miał 

samochodu służbowego. Mało tego, zna takich, którzy kupili samochód przed 

wyborami i za podobne pieniądze, co im nie zaszkodziło notabene. Odnośnie 

zapytania, co mają mieszkańcy z takiego budżetu? Otóż nie tylko drogi, które stanowią 

element, na którym wygrywa się wybory, bo są jeszcze scalenia realizowane w 3 

gminach, dla których środki pozyskiwane są dzięki dużym staraniom, które jak drogi 

można zobaczyć, a także: pomoc społeczna, domy pomocy społecznej, domy dziecka, 

Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, szkoły, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W tych  jednostkach powiatowych 

zatrudniona jest kadra specjalistyczna, a pracownicy świadczą usługi na rzecz 

mieszkańców potrzebujących pomocy. Mieszkańcy przychodzą do starostwa do wielu 

wydziałów załatwiać sprawy i chcą być sprawnie załatwiani: w budownictwie, 

geodezji, komunikacji. Starosta nadmienił, że powiaty nie posiadają umocowania 

konstytucyjnego. Przewidywane wolne środki  w wysokości 4 mln zł zostaną w części 

przekazane na drogi wraz ze środkami pozyskanymi. Póki co nie ma wiedzy od 

państwa nt.  programów drogowych w br. zapewne z uwagi na nadchodzące wybory. 

Dobrze, że wybory są, bo wówczas władza się spręża.  
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Radna K. Kapica oznajmiła, że przewodniczący Klub PiS chciał tylko 

zasygnalizować, dlaczego są na „nie”. Tymczasem w dyskusji to Wy zaczęliście na  

nas naskakiwać politycznie. Co do pobierania diet przez radnych: to Wy, jako koalicja 

byliście za podwyżką diet. To Wy ustaliliście wynagrodzenie dla starosty i pensje dla 

członków Zarządu. My - klub PiS byliśmy przeciwko. Dlaczego nie mogą zatem 

powiedzieć wprost i głośno, z jakiego powodu nie zgadzają się na ten budżet?  My 

wszystkie argumenty powiedzieliśmy i trzeba je przemyśleć, bo nie jest tak, że 

wszystko jest pięknie i po równo. Nie jest i nie da się. Prosi zatem, aby wziąć pod 

uwagę ich argumenty, bo głosowanie za budżetem pociąga zgodę na możliwość 

zaciągania kredytu przez Zarząd, a 40%, wydatków na wynagrodzenia oznacza kwotę 

większą o 5 mln zł. Więc należy to przemyśleć.  

 

Ad. 7f. 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok. 

 

Rada Powiatu w obecności 25 radnych: 17 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” 

podjęła uchwałę Nr IV/28/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Częstochowskiego na 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Częstochowskiego na 2019 rok;  
ZA: 17, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (17) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  
Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 

Lara Bożena 
Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Smela Krzysztof 
Tomza Danuta 

Wochal Adam 

PRZECIW (8) 
Janowski Maciej 

Kapica Katarzyna  
Knysak Robert 

Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 
Markowski Adam 

Palutek Ignacy 

Wierzbińska Edyta 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 7g 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-

2027. 

 

Rada Powiatu w obecności 25 radnych: 17 głosami „za” , przy 8 głosach „przeciw” 

podjęła uchwałę Nr IV/29/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
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Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-2027. Uchwała stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-2027.  
ZA: 17, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (17) 
Całusińska Urszula 
Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  
Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 

Lara Bożena 
Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Smela Krzysztof 
Tomza Danuta 

Wochal Adam 

PRZECIW (8) 
Janowski Maciej 

Kapica Katarzyna  

Knysak Robert 
Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 
Palutek Ignacy 

Wierzbińska Edyta 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. Podziękował za 

wszystkie głosy w dyskusji i za prace nad budżetem i WPFn. Skarbnikowi podziękował 

za merytoryczne przygotowanie tematu. Zarządowi pogratulował przyjęcia budżetu. 

 

Ad. 8 

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

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Częstochowskim został radnym udostępniony w systemie eSesja. Kandydatury Bożeny 

Lara i Adama Morzyka zostały zaakceptowane 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 25 radnych: 17 głosami „za” , przy 8 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/30/2019 w sprawie delegowania radnych 

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku w Powiecie Częstochowskim 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (17) 

Całusińska Urszula 
Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 
Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 



 12 
Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  
Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 

Lara Bożena 
Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Smela Krzysztof 
Tomza Danuta 

Wochal Adam 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8) 

Janowski Maciej 

Kapica Katarzyna  

Knysak Robert 
Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 
Palutek Ignacy 

Wierzbińska Edyta 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 9 

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

rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Częstochowskiego dotyczącą przydomowych 

oczyszczalni ścieków wraz z treścią skargi został radnym udostępniony w systemie 

eSesja. Skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Zapytał, 

czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały w przedmiocie skargi. 

 

Pani EK wyraziła nadzieję, że tym razem Przewodniczący nie będzie jej przerywał, jak 

ostatnio i pozwoli powiedzieć to, co ma do powiedzenia. Ściekami zalewana jest od 

bardzo dawna, a od 2013 roku pod ochroną wójta i nie tylko. Ścieki wpływają pod jej 

dom, gdyż zezwolono na usadowienie dwóch oczyszczalni na stoku Góry 

Wrzosowskiej, co struktura geofizyczna absolutnie wyklucza i co stwierdził geolog. 

Sprawa w Starostwie toczy się od czerwca 2017 roku. Czy ktoś zlecił wizualizację 

terenu? Jeśli nie, to ma stosowną płytę pokazującą ilość ścieków wylewanych z jej 

domu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat prosił, aby nie zarzucać mu, że kiedykolwiek 

przerywał wypowiedź, bo tak nie jest. Są tylko ograniczenia czasowe. Udziela ponownie 

głosu skarżącej i prosi, aby przekazać płytę.   

 

Pani EK powiedziała, że socjologia przerywania jest jej znana od 50 lat i była niegdyś 

stosowana. Ustawodawca wskazuje, że wójt daje zgodę, a całość sprawy prowadzi 

starostwo i za usadowienie oczyszczalni nie ma odpowiedzialności w takim układzie. 

W tym przypadku udział mieli: wójt, który wydał zgodę na 2 oczyszczalnie, naczelnik 

wydziału AB, która przyjęła zgłoszenie i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

-  mimo jej protestów,  co jest udokumentowane. Dokumentacja sądowo-prokuratorska 

liczy 426 stron i jest niepełna. Starostwo albo nie odpowiada, albo odpowiada 

lakonicznie. Wczoraj dostarczyła kolejne pismo do Starostwa. Wina pozostaje nie 

tylko po stronie wójta, ale i starostwa. Domaga się wizualizacji, aby radni przekonali 

się, że oczyszczalnie nie mogą w tym miejscu stać. Kiedy protestowała w 2015 roku, 

to starostwo mogło wójta zapytać, czy oczyszczalnie mogą tam stać, czy nie i 

dokumentacja musiałaby trafić do prokuratury. W tej chwili prokuratura twierdzi, że 

powinna wystąpić z powództwa cywilnego przeciwko tym dwóm sąsiadom, którzy 

dostali zezwolenie na spuszczenie ścieków. Skoro dostali zezwolenie,  jak może to 

zrobić? Ścieki te są spuszczane poprzez plac sąsiadów, a sąsiedzi nie protestują, bo to 

rodzina. Dostęp do materiałów  
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prokuratorskich uzyskała tylko dlatego, że wójt okłamał rzecznika praw 

obywatelskich, że to teren płaski nie wymagający odwodnienia, co jest bzdurą. Sąd 

potwierdził, że to kłamstwa, ale niekaralne. Wszyscy zainteresowani ucięciem sprawy 

twierdzą, że wina leży po jej stronie, bo ma piwnice, tymczasem jej dom nie posiada 

piwnic. Teren okolicy jest spadzisty i składa się z warstwy gliny. Jedynym 

rozwiązaniem jest spływ, na którym postawiono te dwie oczyszczalnie. Codziennie do 

jej posesji spływa z dwóch szamb 670 litrów plus opady. Dlatego prosi, aby obejrzeć 

płytę. Poprzednim razem radna B. Mizera odważnie stanęła po jej stronie 

udowadniając, że bywają radni z poczuciem sprawiedliwości i  rozsądku, a  sprawę 

zdjęto z porządku obrad. Podziwia ją za to i dziękuje.  Można było sprawę rozwiązać 

natychmiast, jeżeli ktoś miałby odwagę to przegłosować, a  dzisiaj nie ma referenta, bo 

z jakichś względów nie przyszedł i nie wie, czy Przewodniczący podda to pod 

głosowanie, mimo jego braku. Poprzednia Rada przygotowywała nie projekty uchwał, 

a stanowiska, których nikt nie podpisywał, gdzie było napisane, jak radni mają 

głosować, bez wyjaśnień. Dokument jest w prokuraturze. W czerwcu 2017 roku 

wetowała to i stwierdziła, że radni są stowarzyszeniem klakierów. Jedynym 

rozwiązaniem jest wydanie decyzji o likwidacji oczyszczalni, bo wszelkie dywagacje, 

że ścieki łączą się z opadami są śmieszne, a takie rzeczy próbuje się wciskać radnym 

powiatu i radnym gminy. W jej domu nie ma piwnic, a sutereny. Natomiast garaż jest 

zagłębiony w ziemi, a pomieszczenia mieszkalne znajdują się ponad 2 metry nad 

ziemią. Ścieki wpływają cały czas. Na posesję weszły w sierpniu 2016 roku, a do 

domu w marcu 2017 roku. Z małą przerwą, kiedy wójt zatrudnił hydrologa, ścieki nie 

były spuszczane, bo były wypompowane na zewnątrz. Zawilgocenie weszło już w 

pomieszczenia mieszkalne, co prowadzi do likwidacji domu pomijając koszt, grzyb i 

jej pracę. Polityka jest taka, jak u Owsiaka:„Róbta, co chceta”, a zatem wszystkie 

drogi powiatowe z rowami też są zalewane ściekami, bo na to się zezwala. Ochrona 

środowiska w Polsce nie znaczy nic, poza tym, że tylko się o niej mówi. Tymczasem w 

tak pięknym miejscu w Korwinowie nie ma ani jednego ptaka. Dlaczego? 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat powiedział, że „dziękuje” za „ piękne” określenie 

oceniające pracę poprzedniej Rady, którego nie będzie przytaczał.  

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji B. Lara poinformowała, że 

skarga na działalność Starosty Częstochowskiego dotycząca przydomowych 

oczyszczalni ścieków była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

podczas których Komisja wysłuchała wyjaśnień naczelników wydziałów: OŚ i AB. 

Jest to kolejna skarga pani EK dotycząca działania przydomowych oczyszczalni 

ścieków. W skardze podnoszony jest też temat przyjęcia zgłoszenia budowy tych 

oczyszczalni. Każdy organ musi działać w ramach swoich właściwości. Rada Powiatu  

jest właściwym organem do rozpatrywania skarg na starostę w ramach jego 

kompetencji. W związku z tym starosta był właściwy jedynie do przyjęcia zgłoszenia 

budowy oczyszczalni ścieków. Procedura budowy oczyszczalni składa się z 

następujących etapów: uzyskanie zgody właściwego wójta gminy na budowę 

oczyszczalni; zgłoszenie budowy staroście; przyjęcie oczyszczalni do eksploatacji, co 

jest właściwością gminy. Starosta jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia budowy 

oczyszczalni i skarżąca te kwestie w skardze podnosi. Komisja ustaliła, że zgłoszenie 

przyjęto prawidłowo, bo do zgłoszenia dołączona była zgoda wójta. Do zgłoszenia 

natomiast nie są wymagane projekty budowlane, a tylko szkic usytuowania 

oczyszczalni. Tych formalności inwestor dopełnił, bo  wskazał we wniosku nr działki, 

na której będzie budował oczyszczalnie, dołączył prawo do dysponowania gruntem 

oraz odpowiednie szkice i rysunki. Na tym rola starosty się kończy. Starosta w 

odpowiedzi na zgłoszenie, które nie jest pozwoleniem na budowę wymagającym  

decyzji, wysłał pismo, że przyjmuje zgłoszenie na działce będącej działką inwestora.  
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Pozostałe kwestie dotyczące eksploatacji i zalewania wykraczają poza właściwość 

starosty, a  Rada Powiatu nie jest organem właściwym do badania tych kwestii, bo są 

zastrzeżone zgodnie z ustawą prawo wodne i prawo o ochronie środowiska do 

właściwości innych organów. Skarżącej przysługuje możliwość dochodzenia praw z 

powództwa cywilno-prawnego. Komisja uznała, że w kwestii przyjęcia przez starostę 

zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków skarga jest niezasadna.   

 

Naczelnik Wydziału OK H. Sobel potwierdził, że skarga była przedmiotem obrad 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zbadała, co do starostwa należy zgodnie z 

kompetencjami, czyli zasadność przyjęcia zgłoszenia i nie wnoszenia sprzeciwu. 

Wątki, które porusza skarżąca dotyczą kompetencji innego organu tj. gminy. 

Oczyszczalnie nie powstałyby na tych działkach, gdyby wójt nie wyraził zgody. Zgoda 

znajduje się w dokumentach załączonych do zgłoszenia i jest to podstawowa sprawa. 

Jest też opinia hydrologiczna wykonana na zlecenie gminy, gdzie hydrolog stwierdza, 

że dwie oczyszczalnie usadowione na działce nie sąsiadującej bezpośrednio z posesją 

skarżącej  nie mają wpływu na podmakanie. Nie chce nic sugerować, ale szambo 

skarżącej zlokalizowane jest w odległości 2, 3 metrów od jej budynku. Nie jest też 

fachowcem, ale nie można wszystkiego zrzucać na to, że oczyszczalnie zakłóciły całe 

stosunki wodne na terenie. Zakłócenie stosunków wodnych powinien sprawdzić wójt i 

wyciągnąć ewentualne konsekwencje.   

 

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

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Częstochowskiego dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Rada Powiatu w obecności 25 radnych: 17 głosami „za”, przy 8 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/31/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Starosty Częstochowskiego dotyczącą przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 
Częstochowskiego dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (17) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  
Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 

Lara Bożena 
Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Smela Krzysztof 

Tomza Danuta 

Wochal Adam 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8) 
Janowski Maciej 

Kapica Katarzyna  

Knysak Robert 
Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 
Palutek Ignacy 
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Wierzbińska Edyta 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały i ponownie 

udzielił głosu skarżącej. 

 

Pani EK oznajmiła, że oboje państwo wypowiadające się nie powiedziało całej 

prawdy, a prawda jest taka, że starostwo przyjęło zgłoszenie, ale w przypadku jednego 

z inwestorów: nie na swojej działce. Jest to zapisane w poprzedniej sesji, która dlatego 

była odłożona. Tymczasem żaden z przedmówców nie podejmuje tematu, że 

oczyszczalnia kolegi wójta jest wybudowana na sąsiednim placu, też kogoś z rodziny. 

Podpowiedź typu pociągania do odpowiedzialności cywilnej uznaje za nie na miejscu, 

bo żeby kogokolwiek do tego pociągnąć trzeba mieć dokumentację, a ona jej nie ma, 

bo zalewana jest w ramach immisji. Państwo tu wszystko robią, aby utrudnić jej dostęp 

do dokumentuje.  Gdyby wójt nie skłamał Rzecznikowi Praw Obywatelskich nigdy nie 

miałaby dostępu i cały układ poczeszyńsko-częstochowski, notabene prokuratorski też, 

działaby nadal i sprawnie. Przewodniczącego rozumnie, że odbiera jej głos, bo 

stwierdza fakty niewygodne. Prosi, aby się odnieść do tego, dlaczego starostwo 

przyjęło zgodę na nie swoim placu. Jeżeli inwestor skłamał, to powinni wyciągnąć 

wnioski, a nie myć ręce i puszczać dalej sprawę twierdząc, że nie dotyczy starostwa.  

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez powiat w 2018 roku zostało udostępnione w systemie 

eSesja i omówione na posiedzeniu komisji merytorycznej. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” przyjęła ww. 

sprawozdanie.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat,  
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (23) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 
Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  
Goldsztajn Andrzej 

Janowski Maciej 

Jelonek Gwidon 
Kapica Katarzyna  

Kasiura Henryk  

Kosielak Monika 
Kubat Andrzej 

Lara Bożena 

Łągiewka Elżbieta 
Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 

Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Palutek Ignacy 
Smela Krzysztof 

Tomza Danuta 

Wierzbińska Edyta 
Wochal Adam 

BRAK GŁOSU (2) 
Jaruga Adam 
Knysak Robert 
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Ad. 11 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie starosty 

częstochowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie 

częstochowskim za 2018 rok zostało udostępnione w systemie eSesja i omówione na 

posiedzeniu komisji merytorycznej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: 20  głosami „za” , przy 3 głosach 

„wstrzymujących się” przyjęła ww. sprawozdanie. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 
Częstochowskim za 2018 rok 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (20) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Jelonek Gwidon 

Kapica Katarzyna  

Kasiura Henryk  
Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 

Lara Bożena 
Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 

Miarzyński Jan 
Morzyk Adam 

Palutek Ignacy 

Smela Krzysztof 
Tomza Danuta 

Wochal Adam 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Janowski Maciej 
Markowski Adam 

Wierzbińska Edyta 

BRAK GŁOSU (2) 
Jaruga Adam 

Knysak Robert 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie starosty 

częstochowskiego z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za II 

półrocze 2018 roku zostało radnym udostępnione w systemie eSesja  i zaakceptowane 

przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy jest potrzeba rekomendowania i czy są uwagi 

bądź zapytania. 

 

Rada Powiatu w obecności 23  radnych: jednomyślnie 23  głosami „za” przyjęła ww. 

sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za II półrocze 

2018 roku za: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (23) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Janowski Maciej 

Jelonek Gwidon 
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Kapica Katarzyna  

Kasiura Henryk  

Kosielak Monika 
Kubat Andrzej 

Lara Bożena 

Łągiewka Elżbieta 
Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 

Miarzyński Jan 
Morzyk Adam 

Palutek Ignacy 

Smela Krzysztof 
Tomza Danuta 

Wierzbińska Edyta 
Wochal Adam 

BRAK GŁOSU (2) 

Jaruga Adam 

Knysak Robert 
 

 

Ad. 13 

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

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

których termin płatności został odroczony w II półroczu 2018 roku została 

udostępniona w systemie eSesja  i omówiona na posiedzeniu komisji merytorycznej. 

W okresie sprawozdawczym powiatowi nie przysługiwały żadne należności, ani 

zobowiązania. Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości ww. informację.  

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił korespondencję, która wpłynęła do 

Rady w okresie od ostatniej sesji tj. od 18 grudnia 2018 roku. Informacja stanowi  

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu w 

Biurze Rady.  

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady A. Kubat odczytał podziękowanie za współpracę od 

odchodzącej na emeryturę Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 

Grażyny Klamek. Tekst podziękowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Członek Zarządu H. Kasiura w im. dyrektor PUP przeprosił za jej nieobecność na 

sesji spowodowaną kontrolą PFRON w zakresie prawidłowości realizacji zadań Być 

może pani dyrektor jeszcze zdąży i pojawi się na sesji. Dyrektor PUP jest osobą 

kompetentną i koncyliacyjną, z którą ze znakomitym wynikiem współpracuje od lat. 

Współpraca z nią była wielką przyjemnością, za co dziękuje. 

 

Mieszkanka AS poinformowała, że Hutki i miejscowości ościenne w gm. Konopiska 

mają duży problem w postaci oczyszczalni ścieków rybnych. Jest to inwestycja 

komercyjna, której budowa rozpoczęła się nagle 2 miesiące temu. Inwestycja ma 

wszelkie zgody i pozwolenia administracyjne, które uzyskała 4 lata temu. Decyzję 

środowiskową podpisał wójt gm. Konopiska w oparciu o raport inwestora. Raport o 

wpływie na środowisko zawiera mnóstwo przekłamań, które mieszkańcy mają jak na 

„talerzu”. Inwestycja jest realizowana na obszarze 21 ha. Wystąpił o nią drobny 

wytwórca rybny, który obecnie przerabia 40 m³. Natomiast inwestycja, którą rozpoczął 

ma przerabiać 600 m³ dziennie. Jasne zatem, że nie jest to  
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inwestycja na potrzeby drobnego wytwórcy, i że będzie to zlewnia ścieków nie 

wiadomo skąd pochodzących. Transport ścieków jest tam przewidziany przez 16  

godzin na dobę wozami asenizacyjnymi. Z raportu środowiskowego wynika, że normy 

w zakresie wydostawania się tam siarkowodoru, czy zasolenia środowiska są znacznie 

przekroczone. Ścieki z tej oczyszczalni mają być w 99% oczyszczone i wprowadzone 

do Rększowiczanki, a dalej do miejscowości: Rększowice, Łaziec, Wąsosz, Dźbów. 

Tak wiec problem dotyczy całego powiatu. Wołają o pomoc, bo przez 4 lata 

informacja o inwestycji była uśpiona. Władze gminy twierdzą, że nic nie wiedziały. 

Obwieszczenie wójta o inwestycji ukazało się w BIP-ie. Żadnej innej informacji nie 

było. Mieszkańcy dowiedzieli się o inwestycji w momencie, gdy rozpoczęły się prace 

budowlane, notabene dzień po wyborach.  Inwestycja ta znajduje się w linii zabudowy 

mieszkalnej. Naokoło są domu. Do dzisiaj wydawane są pozwolenia na budowę obok 

inwestycji. Informacji o budowie nie ma w żadnych planach ani gminy, ani powiatu. 

Mieszkańcy od 2 miesięcy informują cały świat o zagładzie ekologicznej, która ich 

czeka w tym rejonie. W imieniu mieszkańców zaprasza radnych powiatu na 

manifestację do Hutek w sobotę, bo chcą zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje 

z obawy o swoje zdrowie i życie.  

 

Mieszkanka powiatu JT oznajmiła, że sytuacja jest ciężka, dlatego deklaruje w 

imieniu mieszkańców Hutek, że z ich strony nie będzie pozwolenia na tego typu 

inwestycję.  Inwestor jakimś cudem znalazł się w Hutkach. Nie zdobył ich zaufania. 

Jest szkodnikiem i nie przestrzega żadnych zasad, co można sprawdzić w różnych 

instytucjach. Wylewa ścieki na boisko gminne, na gminną działkę, do rzeki - nie 

patrząc na dzieci, na nic. Przysłuchując się budżetowi można stwierdzić, że jeżeli 

drogami powiatowymi przez 16 godzin będzie jeździło tyle cystern, to Hutki nie będą 

miały nakładki. Bezpieczeństwo mieszkańców stoi pod znakiem zapytania. Mówią 

stanowczo stop tej inwestycji mając nadzieję, że wszelkimi możliwymi sposobami  

uchroni się ich od smrodu. Zapewniła, że chcą działać jak najbardziej w granicach 

prawa.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że zaproszenie do Hutek na sobotę 

zostało przesłane do radnych.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował dyrektor PUP za długoletnią pracę i 

wręczył wiązanką kwiatową. Napomknął, że stosowną laudację wygłoszono przed jej 

przybyciem. 

 

Dyrektor PUP G. Klamek powiedziała, że na ręce Przewodniczącego złożyła 

pisemne podziękowanie dla radnych za współpracę, za wyrazy sympatii i za 

przyznawanie środków na realizację zadań na rzecz rynku pracy oraz wspomagania 

przedsiębiorców i mieszkańców z powiatu częstochowskiego. Następnie 

poinformowała, że w latach 2010 – 2018, kiedy sprawowała funkcję, obejmujących 

dwie kadencje Rady, nastąpił olbrzymi spadek bezrobocia z liczby 19560 do 7183, z 

tego w powiecie z 6800 na 3123. Stopa bezrobocia w powiecie natomiast zmniejszyła 

się z 21% do 7,2%. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych stale spada od 2014. 

W kadencji 2010 – 2014 były problemy związane ze zwolnieniami z huty, którą to 

sytuację udało się opanować i którą wspomagały pomocowe środki ministerialne. W 

okresie wspomnianych 8 lat wydatkowane środki stanowiły kwotę 550 mln zł, w tym 

250 mln zł przeznaczono na aktywizację bezrobotnych, a stopa bezrobocia w powiecie 

częstochowskim spadła aż o 14 punktów procentowych. Bardzo dziękuje Radzie, 

Zarządowi Powiatu, naczelnikom i osobom wspomagającym działania urzędu pracy za 

wszelkie formy pomocy, życzliwość i wsparcie. Jednocześnie życzy wielu sukcesów w 

pracy zawodowej i w życiu osobistym. 
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Starosta K. Smela oznajmił, że na jutrzejszym spotkaniu wraz z Zarządem będzie 

oficjalnie żegnał dyrektor PUP. Szkoda, że pani dyrektor odchodzi, ale jest to jej 

decyzja. Przed nami wybory na następcę. Następnie odniósł się do wystąpienia 

mieszkanek Hutek informując, że powiat będzie reprezentować naczelnik Wydziału 

OŚ i członek zarządu Adam Morzyk, któremu Wydział podlega. Naczelnikowi polecił 

poczynić rozeznanie w temacie, w tym właściwości i podległości instytucyjne. Wie, że 

inwestor nie ma pozwolenia wodno-prawnego na zrzut od Wód Polskich i bez tego 

działalności nie uruchomi. Prosi przedstawicielki mieszkańców o kontakt i bieżącą 

wymianę informacji oraz o robocze spotkania. Zapewnił, że będzie współpracować w 

miarę możliwości i właściwości, gdyż inwestycja, w tym rozbieżności jest trudna do 

zaakceptowania.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska oznajmiła, że dla odchodzącej na 

emeryturę dyrektor PUP namalowałaby wielkie serce i skomponowała hymn w 

imieniu tych, którzy pukali do jej bram. Jest kobietą niezwykłą, która potrafiła 

człowiekowi w tych trudnych czasach, kiedy nie było pracy wykazać serce, mądrość i 

chęć służenia nie pokazując wagi urzędu, a szacunek. Ta skromna i krucha kobieta 

zadziwia chęcią niesienia pomocy oraz rozumem i sprawdziła się na szóstkę. Życzy 

jest wszystkiego dobrego.  

 

Mieszkanka powiatu JT podziękowała staroście za chęć współpracy. Poinformowała, 

że inwestor otrzyma pozwolenie wodno-prawne po wybudowaniu inwestycji, o czym 

dowiedzieli się od pracownika Wód Polskich. Nie wie, czy to możliwe, że inwestor 

ryzykowałby 15 mln zł  na budowę bez pozwolenia, ale o tym się dowiedzą.  

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 13:08 

zamknął obrady IV Sesji Rady Powiatu.    
 

Interpelacje złożone do protokołu: 

 radnych Andrzeja Goldsztajna i Adama Morzyka w sprawie dodatkowego 

oznakowania drogi powiatowej nr 1023S w Kamienicy Polskiej 

ograniczającego tonaż, które winno być umieszczone przy rondzie w 

Romanowie oraz na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką od strony Osin (za 

wyłączeniem ruchu lokalnego). Interpelacja stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu.  
 

Sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej powiatu. Płyta CD z 

nagraniem obrad stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 
 

Protokół sporządziła Iwona Ciniewska  


