
Protokół nr V/19 

z obrad V Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego 

odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 14:05 otworzył obrady  

V Sesji witając radnych i gości. 

 

Ad. 2 

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

w posiedzeniu uczestniczy 23 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: 

1. Gwidon Jelonek (usprawiedliwiony) 

2. Henryk Kasiura (usprawiedliwiony) 

 

Ad. 3 

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

wraz z zawiadomieniem o sesji za pośrednictwem systemu eSesja. Zapytał, czy są uwagi 

i propozycje zmian do porządku.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

 

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

porządek obrad.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie porządku obrad.  

ZA: 23, Przeciw: 0, Wstrzymał się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 
Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  
Goldsztajn Andrzej 

Janowski Maciej 

Jaruga Adam 
Kapica Katarzyna  

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 

Przeciw (0) 

Wstrzymał się (0) 
BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 
Jelonek Gwidon 
Kasiura Henryk  
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Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad V 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. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2018 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok. 

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

Częstochowskiego na lata 2019 – 2027. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 

18 grudnia 2018 roku Nr III/17/2018 dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym 

dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2018 r. 

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

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 

radną Moniką Kosielak.  

14. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

15. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.  

16. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. 4  

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że protokół nr IV/19 z IV Sesji 

odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku był udostępniony do wglądu w biurze rady oraz 

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 IV/19 (bez odczytywania).  

 

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

protokół nr IV/19.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 
Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 
Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  
Goldsztajn Andrzej 

Janowski Maciej 

Jaruga Adam 

Kapica Katarzyna  

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 
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Wochal Adam 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 
Kasiura Henryk  

 

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z klubami radnych do Komisji 

Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: 

1. Bożena Lara 

2. Elżbieta Łągiewka  

3. Adam Wochal 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” powołała 

Komisję Uchwał  i Wniosków w ww. składzie. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Powołanie komisji uchwał i wniosków.  
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Janowski Maciej 

Jaruga Adam 

Kapica Katarzyna  
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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 
Kasiura Henryk  

 

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 24 stycznia 2019 roku z uwzględnieniem informacji o zadaniach 

realizowanych przez wydziały Starostwa  i jednostki powiatu, w tym przez Powiatowy  

Zarząd Dróg. Nadmienił, że godzina sesji została wyjątkowo ustalona na 14.00 z 

uwagi na równolegle przeprowadzaną w sali sesyjnej kwalifikację wojskową. 

Szczegółowe informacje pozostają do wglądu w sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
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Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 7 

Komendant Miejski PSP Jarosław Piotrowski przedstawił informację z działalności 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie m. Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego w roku 2018 w formie prezentacji multimedialnej, w tym kwestie: 

charakterystyka i zagrożenia w obszarze chronionym; potencjał ratowniczy; działania 

ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; zestawienie zdarzeń 

za lata 2017 – 2018; przyczyny powstawania pożarów i  miejscowych zagrożeń; osoby 

poszkodowane w wyniku zagrożeń; szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP; informacja z 

działalności wydziału kwatermistrzowsko-technicznego  i kontrolno-rozpoznawczego;  

informacja z sekcji finansów; działalność profilaktyczna; sala edukacyjna; wnioski i 

plany na 2019 rok. Komenda posiada 245 etatów strażaków i 4 etaty cywilne. Na terenie 

miasta i powiatu działają 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze, 1 jednostka centralnej szkoły 

i 126 jednostek OSP.W 2018 roku na obszarze działania PSP powstało ogółem 7388 

zdarzeń, w tym 1785 pożarów, 5027 miejscowych zagrożenia i 576 alarmów 

fałszywych. W odniesieniu do 2017 roku odnotowano wzrost liczby pożarów o 50 oraz 

spadek liczby miejscowych zagrożeń o 78, a alarmów fałszywych o 5. W wyniku 

powstałych zdarzeń śmierć poniosły 38 osób (21 z powiatu), w tym 8 podczas pożarów, 

a rannych zostało 883 osób (396 z powiatu), w tym 83 podczas pożarów. Komendant 

poinformował o znaczącej pomocy finansowej otrzymanej od Ministerstwo Finansów w 

wys. 1,8 mln na na zakup samochodu specjalistycznego Scania, co było wsparte 

działaniami członków okręgu częstochowskiego PiS. Znaczącej pomocy na zakup 

samochodów specjalistycznych udzieliło też miasto Częstochowa. Komendant PSP 

podziękował Staroście i Radzie za dofinansowanie kwotą 100 tys. zł zakupu 

hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, a także za wsparcie i pomoc 

finansową otrzymaną w 2018 roku, która to przede wszystkim służy społeczeństwu  

- i za to są wdzięczni. Ponadto złożył życzenia noworoczne. Szczegółowe informacje nt. 

działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu 

Ratowniczo - Gaśniczego zostały zawarte w przekazanym do Rady sprawozdaniu 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował Komendantowi PSP za szczegółowe 

sprawozdanie. W imieniu Rady i mieszkańców powiatu podziękował strażakom za 

służbę, za stworzenie poczucia bezpieczeństwa i  za to, że zawsze można na nich liczyć 

w myśl maksymy: „Primus in agendo” życząc tyle powrotów, ile wyjazdów. Na ręce 

Prezesa Powiatowego Zarządu PSP starosty Krzysztofa Smeli przekazał podziękowania 

dla strażaków ochotników. 

 

Radna M. Dziura dołączyła do podziękowań dla wszystkich strażaków dziękując za 

piękną służbę na rzecz drugiego człowieka i życząc, aby św. Florian miał ich zawsze  

w opiece. W nawiązaniu do sprawozdania zapytała o umyślne, fałszywe alarmy. Czy 

przewidziane są sankcje z tego tytułu i czy prowadzone są kampanie uświadamiające?  

 

Komendant Miejski PSP J. Piotrowski poinformował, że działania w tym zakresie 

prowadzone są w ramach wszelkiego rodzaju kampanii. Nadmienił, że numery 

telefonów, z których zgłaszane są fałszywe alarmy, a te wszystkie są obecnie   

rejestrowane,  są przekazywane do organów ścigania. Potem nakładane są sankcje 

finansowe za działania służb ratowniczych, aczkolwiek nie są to duże kwoty. Większość 

fałszywych alarmów wszczynana jest z chęci zabawy i głupoty przez młodzież oraz 

dzieci. 
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Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska doceniła rolę, jaką pełni strażak i 

podkreśliła, jak jest ważna. Strażacy to ludzie, którzy cieszą się najwyższym uznaniem i 

szacunkiem wśród społeczeństwa, bowiem strażak to nie zawód a powołanie, a kto 

ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Strażacy przychodzą z pomocą zawsze tam, 

gdzie potrzeba nie zważając na niebezpieczeństwo, jakie im grozi. Słuchając informacji 

o istotnej pomocy rządowej dla PSP jest ciekawa, czy płace strażakom podniesiono. W 

imieniu społeczeństwa, Zarządu i Rady prosiła przyjąć wyrazy szacunku i 

podziękowania życząc dobrej płacy i jeszcze większego szacunku ludzkiego.  

 

Ad. 8 

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

w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok został udostępniony w systemie 

eSesja 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 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę 

Nr V/32/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok: 

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 
Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 
Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 

Janowski Maciej 
Jaruga Adam 

Kapica Katarzyna  

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 
Kasiura Henryk  

 

Ad. 9 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027  



 6 

 

został udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. 

Przewodniczący 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 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr V/33/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/V/2019.  
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Janowski Maciej 

Jaruga Adam 

Kapica Katarzyna  
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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 
Kasiura Henryk  

 

Ad. 10 

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

zmiany uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku Nr 

III/17/2018 dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu 

Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania został udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany przez 

komisję merytoryczną. Przewodniczący 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 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr V/34/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego z 

dnia 18 grudnia 2018 roku Nr III/17/2018 dotyczącej zasad udzielania spółkom 

wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 

18 grudnia 2018 roku Nr III/17/2018 dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu 
Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania: 

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 
Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  
Goldsztajn Andrzej 

Janowski Maciej 

Jaruga Adam 
Kapica Katarzyna  

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  

 

Ad. 11 

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

dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu 

częstochowskiego za 2018 r. został udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany 

przez komisję merytoryczną. Przewodniczący 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 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr V/35/2019 w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2018 r. Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  
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Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2018 r.:  
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
Janowski Maciej 

Jaruga Adam 
Kapica Katarzyna  

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  

 

Ad. 12 

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

określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku został udostępniony w systemie eSesja i 

zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Przewodniczący 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 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr V/36/2019 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku:  

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 
Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 
Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 
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Janowski Maciej 

Jaruga Adam 

Kapica Katarzyna  
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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  

 

Ad. 13 

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

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Moniką Kosielak 

został radnym udostępniony w systemie eSesja. Sprawa była wnikliwie rozpatrywana 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Prosi Przewodniczącą Komisji o 

zreferowanie aspektu prawnego i przedstawienie wyników obrad.  

 

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

gminy Janów pismem z dnia 10 stycznia 2019 roku zwrócił się do Rady Powiatu 

Częstochowskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu 

Moniką Kosielak zatrudnioną w Urzędzie Gminy Janów na stanowisku pomocy 

administracyjnej ds. komunikacji społecznej i promocji Gminy. Wójt Gminy Janów w 

przesłanym piśmie poinformował Radę, że przyczyną zwolnienia radnej jest brak 

zajmowanego przez nią stanowiska w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. Ponadto 

podkreślił, że obowiązki wykonywane przez Panią Monikę Kosielak są wykonywane na 

innym stanowisku pracy tj. pełnomocnika ds. promocji gminy, komunikacji społecznej i 

turystyki. Bez względu na decyzję, jaką podejmie Rada Powiatu, decyzja ta powinna 

zostać poprzedzona stosownym postępowaniem wyjaśniającym i takie postępowanie 

przeprowadziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 lutego 

2019 roku. Komisja dokonała analizy okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, w 

tym uwzględniła wyjaśnienia radnej Moniki Kosielak złożone na tym posiedzeniu. W 

sprawie powyższej znajduje zastosowanie przepis art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Przepis ten stanowi, że: „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 

uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmawia 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego 

stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”. W pierwszej 

kolejności należy odnieść się do okoliczności, że pracodawca w dniu 10 stycznia 2019 

roku zwrócił się z pismem do Rady Powiatu Częstochowskiego o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radną, a następnie w dniu 28 stycznia 2019 roku nie 

czekając na stanowisko Rady dokonał wypowiedzenia umowy o pracę. Oznacza to, że 

dokonując czynności wypowiedzenia umowy o pracę w dniu 28 stycznia 2019 roku 

pracodawca nie posiadał stanowiska Rady, co do zgody na rozwiązanie umowy o pracę 

z radnym. Na podstawie wyjaśnień radnej Moniki Kosielak Komisja ustaliła ponadto, że 

w dniu 11 lutego 2019 roku została ona zwolniona przez pracodawcę ze świadczenia 

pracy. Poprzedzenie rozwiązania stosunku pracy zgodą rady ma związek z użytym w  
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art. 22 ust. 2 wyrażeniem o „uprzedniej” zgodzie rady powiatu na rozwiązanie stosunku 

pracy radnego. W ocenie Komisji wymóg uzyskania uprzedniej zgody rady ma 

charakter bezwzględnie obowiązujący i każde rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

wymaga zgody tej rady, w której pełni on funkcję radnego. Skoro zgoda powinna być 

wyrażona uprzednio, to powinna była poprzedzać dokonanie wypowiedzenia umowy o 

pracę z radną. Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stoi na 

stanowisku, że rozwiązanie stosunku pracy z radnym nastąpiło w terminie naruszającym 

art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Po wtóre, jak wynika z pisma Wójta 

Gminy Janów poza brakiem zajmowanego stanowiska w regulaminie organizacyjnym 

urzędu gminy, nie stawia on pracownikowi żadnych zarzutów, które stanowiłyby 

przyczynę dokonanego wypowiedzenia. Komisja stoi na stanowisku, że pracodawca 

powinien wyjaśnić również przyczyny dokonania wyboru pracownika do zwolnienia, 

które odnosiłyby się wprost do oceny wykonywania przez niego pracy na zajmowanym 

stanowisku, czego pracodawca w tym przypadku nie uczynił. Komisja analizowała 

także, czy zwolnienie radnej było w jakikolwiek sposób związane z wykonywaniem 

mandatu. Wójt Gminy Janów w piśmie skierowanym do Rady Powiatu nadmienił, że 

przyczyną rozwiązania stosunku pracy nie są okoliczności związane z wykonywaniem 

mandatu radnej powiatu. Niemniej jednak radna oświadczyła, że miała problemy z 

wyjściem z pracy umożliwiającym udział w posiedzeniach rady. Ponadto jako radna 

zabrała głos na sesji rady gminy w sprawie konieczności rewitalizacji rynku w Janowie, 

której obecny wójt jest zdecydowanym przeciwnikiem. Odnosząc się do wyjaśnień 

Wójta Gminy Janów, iż główną przyczyną rozwiązania stosunku pracy z Moniką 

Kosielak jest likwidacja zajmowanego przez nią stanowiska pracy z uwagi na to, że 

stanowisko pracy nie zostało przewidziane w regulaminie organizacyjnym urzędu, 

Komisja uważa, że stanowisko pomocy administracyjnej jako stanowisko, które nie jest 

stanowiskiem urzędniczym, nie musi być ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Gminy. Jeżeli zamierzeniem pracodawcy było uwzględnienie w Regulaminie 

Organizacyjnym wszystkich stanowisk, to powinien on dostosować Regulamin do 

istniejącego zatrudnienia w Urzędzie. Ponadto należy zauważyć, że nie bez znaczenia 

dla rozpatrywanej przez Komisję sprawy jest fakt, że ten sam pracodawca tj. Urząd 

Gminy Janów w dniu 28 grudnia 2018 roku nawiązał z radną stosunek pracy na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, po czym po 2 tygodniach w dniu 10 

stycznia 2019 roku doszedł do wniosku, że stanowisko trzeba zlikwidować i dokonał 

wypowiedzenia zawartej umowy. Takie działanie w ocenie Komisji jest sprzeczne z 

obowiązującymi zasadami współżycia społecznego. Biorąc pod uwagę powyższe 

argumenty Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła stanowisko, aby 

Rada Powiatu odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną 

Moniką Kosielak i wnosi o uwzględnienie ww. stanowiska przez Radę. 

 

Radna M. Kosielak powiedziała, że czasami w życiu się zdarza, iż przychodzą nowe 

władze, nowy wójt  i są nowe porządki. Sprawa ta również jej dotknęła. Bywało ciężko, 

ale czasami trzeba znaleźć dobre strony, bo mając na uwadze promocję, którą w 

samorządach zajmuje się od 12 lat, powinna podziękować nowemu wójtowi za 

bezpłatną promocję swojej osoby. Martwi się jednak, co dalej zadzieje się w Janowie, 

bo nie dzieje się dobrze. Pracownicy się sami zwalniają. Zatrudniani się nowi i 

pojawiają się nowe stanowiska nie wykazane w schemacie organizacyjnym. Stąd 18 

lutego br. złożyła pozew do sądu pracy odwołując się od wypowiedzenia wójta. Jej 

współpraca z nowym wójtem gm. Janów trwała bardzo krótko. 3 stycznia 2019 roku był 

pierwszym dniem pracy wójta. W tym dniu zaprosił ją na merytoryczne spotkanie z 

ekipą promocyjno-organizacyjną, podczas którego omówiono imprezy odbyte w 2018 

roku, a wójt poprosił ją o sporządzenie tabeli na 2019 rok. 4 stycznia br. wójt 

zadecydował o przeniesieniu jej do innego pokoju od kolegi, z którym jej się dobrze 

pracowało. W nowym pokoju też było miło i dziękuje koledze za wsparcie. 7 stycznia  
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br. ok. 3  minuty przed końcem pracy wójt poinformował, że nie widzi z nią możliwości 

współpracy ze względów finansowych, przy czym dobrze ocenia jej pracę i w Janowie i 

w Olsztynie, gdzie wcześniej pracowała. Poinformowała go, że dobrze czuje się w 

Janowie, z którym jest związana od urodzenia i że będzie walczyć, aby zostać i dla 

Janowa pracować. Potem zaczęły się telefony i po pilnym wezwaniu zdecydowała się 

pojechać do urzędu gminy o godz. 21:00. Na krótkim, może 3 -minutowym spotkaniu 

wójt straszył ją prokuraturą i że jeśli sama się nie zwolni doniesie o jej rzekomych 

przestępstwach. Następnego dnia była sesja i kilka dni przerwy oraz jej krótka choroba, 

po której wróciła do pracy myśląc, że wszystko się poukłada. 10 stycznia br. okazało 

się, że do Rady Powiatu wystosowano pismo zapowiadające jej zwolnienie z pracy. 

Wszytko to dzieje się bezprawnie, stąd jej pozew do sądu. 28 stycznia br. sekretarz gm. 

Janów wręczyła jej wypowiedzenie z miesięcznym wypowiedzeniem. 31 stycznia br. 

podjęto temat jej zwolnienia na sesji Rady Gminy. W tym miejscu chce bardzo 

podziękować wszystkim, którzy się za nią wstawili: mieszkańcom, klubom sportowym, 

ludziom kultury. Petycję w jej sprawie podpisało 13 radnych gminy na 15. 18 lutego br. 

złożyła odwołanie od wypowiedzenia do sądu. Dzisiaj 28 lutego to ostatni dzień jej 

pracy w urzędzie gm. Janów, chyba że coś się zmieni. Wszystko przebiegało szybko i 

sprawnie, tylko szkoda, że bezprawnie. Radna zapowiedziała, że będzie walczyć. Liczy 

na Radę. Wiele pomocy już dostała. Szczególne podziękowania za miłe słowa i za 

wsparcie kieruje do starostów, członka zarządu A. Morzyka i  do wszystkich radnych. 

Dziękuje też staroście za statuetkę dla gm. Janów i Olsztyn, gdzie była koordynatorką 

balonowej Jury i sama pisała wniosek. Wójt statuetkę odebrał, kwiaty przesłał, ale 

osobiście nie był w stanie podziękować.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska oznajmiła, że ustawa o samorządzie 

powiatowym stawia bezwzględny warunek wyrażenia zgody przez radę powiatu na 

zwolnienie radnego z pracy. Zatem jest niepojęte, że bez tej zgody działanie zostało 

podjęte. Z mocy prawa są tutaj nie tylko wątpliwości, ale złe działania. Jak się to ma do 

zatrudnienia radnej? Poprzednia pani wójt pełna chęci dobrej pracy na swoim terenie 

zatrudniła naszą koleżankę bezterminowo. Dwa tygodnie pracy nowego wójta 

wystarczają, że wie najlepiej, czy pracownica do swojej funkcji się nadaje, czy nie. Przy 

czym zupełnie niepojęte jest stwierdzenie, że radna zajmuje stanowisko administracyjne 

i że nie ma takiego zapisu. Otóż nie musi być, gdyż przepisy o pracownikach 

samorządowych i inne przepisy te sprawy regulują. Powoływanie się na to, że jest to 

prawne - jest bezprawne. Ten sam pracodawca w krótkim czasie zwalnia naszą radną nie 

dając jej możliwości wykazania się dobrą pracą. Statuetka starosty przyznana dla gm. 

Janów wskazuje jej dobrą pracę i sam wójt potwierdza, że słyszał o niej wiele dobrego  

w gm. Olsztyn. Nas radnych interesuje przede wszystkim to, czy radna została 

„ukarana”, bo przekroczyła to, co do obowiązków radnych należy. Otóż jednym z 

podstawowych obowiązków jest dbanie o bezpieczeństwo. Z wypowiedzi radnej Moniki  

Kosielak, jako mieszkanki gm. Janów wynika, że wiedziała w czym rzecz: że  

handlujący na rynku nie mogą się rozkładać, tam gdzie chcą, bo zakłócają 

bezpieczeństwo; że nie może być zatorów na drodze krajowej i wojewódzkiej; że nad 

tym trzeba usiąść i popracować w taki sposób, aby „i wilk był syty i owca cała”. 

Zwalnianie osoby, która wypełnia swoją rolę, jako radna powiatu jest naganne, jeśli nie 

nieuczciwe i niepotrzebne. Stąd Rada powinna się z całą stanowczością przeciwstawić, 

bo koleżanka działała w słusznej sprawie i wypełniała  obowiązki radnej. My przy niej 

tym samym stoimy – oznajmiła Wiceprzewodnicząca.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są inne głosy w dyskusji, w tym uwagi i 

zapytania. Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Moniką Kosielak. 
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Rada Powiatu w obecności 22 radnych: 21 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr V/37/2019 w sprawie odmowy wyrażenia 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Moniką Kosielak. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z radną Moniką Kosielak 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (21) 

Całusińska Urszula 

Chudzik Mieczysław 

Cierpiał Sebastian 
Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 

Jaruga Adam 

Kapica Katarzyna  

Knysak Robert 
Kubat Andrzej 

Lara Bożena 

Łągiewka Elżbieta 
Maciążka Magdalena 

Markowski Adam 

Miarzyński Jan 
Morzyk Adam 

Palutek Ignacy 

Smela Krzysztof 
Tomza Danuta 

Wierzbińska Edyta 

Wochal Adam 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Kosielak Monika 

BRAK GŁOSU (1) 

Janowski Maciej 

NIEOBECNI (2) 

Jelonek Gwidon 
Kasiura Henryk  

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił korespondencję, która wpłynęła do 

Rady w okresie od ostatniej sesji tj. od 24 stycznia 2019 roku. Informacja stanowi  

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu w 

Biurze Rady.  

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że zmarł radny I i II kadencji Rady 

Powiatu Częstochowskiego Roman Popenda. Pogrzeb odbędzie się w sobotę. Prosi o 

minutę ciszy.  

 

Obecni uczcili chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego I i II kadencji Romana 

Popendy.  

 

Radna M. Dziura przedstawiła informację nt. opuszczonego, popadającego w ruinę 

historycznego pałacu wraz z parkiem i pomnikami przyrody w Białej Wielkiej, gdzie z 

roku na rok następuje dalszy rozpad i dewastacja. Informacja stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu.  



 13 

 

 

 

Radna M. Maciążka zgłosiła interpelację w sprawach: 

 naprawy nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Kopernika w Blachowni i 

zorganizowania spotkania z jej mieszkańcami; 

 poprawy infrastruktury odwaniającej na skrzyżowaniu ulic Kopernika, 

Dworcowej i Konopnickiej w Blachowni; 

 oczyszczenia dróg powiatowych w gm. Blachownia z pozimowego piasku; 

 polepszenia przepustowości w rowach w m. Łojki i Konradów; 

wraz z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnych we wskazanych miejscach.  

Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Interpelacje złożone do protokołu: 

 radnej Urszuli Całusińskiej w sprawie dokończenia budowy chodnika w 

Kobyłczycach; oznaczenia przejścia dla pieszych przy przedszkolu w 

Kobyłczycach. Interpelacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

 radnej Urszuli Całusińskiej w sprawie kontynuacji remontu drogi powiatowej 

nr 1028 S na odcinku Wancerzów-Kłobukowice; dokończenia budowy 

chodnika przy drodze powiatowej nr 1060 S  na odcinku Wancerzów – 

Latosówka. Interpelacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

 radnej Urszuli Całusińskiej w sprawie ponowienia wniosku do Urzędu 

Marszałkowskiego dotyczącego remontu drogi wojewódzkiej nr 786 na 

odcinku Mstów-Wancerzów-Jaskrów. Interpelacja stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

 

 radnej Urszuli Całusińskiej w sprawie dokończenia budowy chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1028 S w m. Wancerzów. Interpelacja stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

 radnej Urszuli Całusińskiej w sprawie uporządkowania rowów przy drodze 

Przeprośna Górka – Siedlec, w tym dokonania wycinki. Interpelacja stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 15.40 

zamknął obrady V Sesji Rady Powiatu.    
 

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  


