
Protokół nr VII/19 

z obrad VII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego 

odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 10:00 otworzył obrady  

VII Sesji witając radnych i gości. 

 

Ad. 2 

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

w posiedzeniu uczestniczy 24 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.   

 

Radny nieobecny: 

 Mieczysław Chudzik (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 porządku.  

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych jednomyślnie: 24 głosami „za” przyjęła 

porządek obrad. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie porządku obrad.  
ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 
Całusińska Urszula 

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 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 
Chudzik Mieczysław 

 
 

Porządek obrad 

1. Otwarcie obrad VII 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 nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2018 roku. 

8. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego za 2018 rok: 

a.  debata nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok; 

b.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu  

    Częstochowskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok. 

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu 

wykonania budżetu powiatu za 2018 rok: 

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej 

sprawozdania  

 z wykonania budżetu powiatu w 2018 roku wraz z informacją o stanie 

mienia. 

b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej 

wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2018 roku. 

c. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2018 roku. 

d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Zarządu Powiatu. 

e. dyskusja; 

f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 

2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Powiatu Częstochowskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Częstochowskiego, od dnia 1 września 2019 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i 

sposobu ich przyznawania. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr VI/45/2019 

Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 

26, 42-230 Koniecpol.   

18. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

na lata 2019 – 2022. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w 

czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie 

zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

22. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

23. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty. 

24. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Powiatu. 

 
Ad. 4 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że protokół z ostatniej sesji nr VI/19 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku był udostępniony w systemie eSesja oraz do wglądu w 

biurze rady, 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 ww. protokół. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych jednomyślnie: 24 głosami „za” przyjęła 

protokół nr VI/19.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z klubami radnych do Komisji 

Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: 

1. Adam Jaruga 

2. Katarzyna Kapica 

3. Adam Wochal 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednomyślnie 24 głosami „za” powołała 

Komisję Uchwał  i Wniosków w ww. składzie. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Powołanie komisji uchwał i wniosków.  

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 
 
 

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 25 kwietnia 2019 roku obejmujące informacje o zadaniach realizowanych 

przez wydziały Starostwa ze szczególnym uwzględnieniem prac scaleniowych oraz o 

zadaniach realizowanych przez jednostki powiatu, w tym Powiatowy Zarząd Dróg.  
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Starosta poinformował, że przetarg na przebudowę mostu w Zawadzie będzie 

powtórzony, gdyż za pierwszym razem wypadł drożej o 1,1 mln zł, niż zakładano. 

Zadanie to zostanie rozłożone na 2 lata zgodnie z ustaleniami w ministerstwie, które 

dotuje inwestycję subwencja. W związku z tym w dniu 18 lipca br. planowana jest 

sesja, aby dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową do aktualnego stanu. Starosta 

napomknął, że szpital w Blachowni co roku zwraca się o obniżkę czynszu ustalonego 

w wysokości 926 000 zł. Zarząd się nad tym pochyli przy konstruowaniu budżetu idąc  

w kierunku wspomagania szpitala pod kątem mienia powiatu tj. inwestowania w mury 

i infrastrukturę około szpitalną. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.  

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 7 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz Nowicki poinformował, że 

tym roku służby sanitarne w Polsce odgrywające zasadniczą rolę w realizacji polityki 

zdrowotnej państwa obchodzą jubileusz 100-lecia. Przedstawił informację o stanie 

sanitarnym powiatu częstochowskiego w 2018 roku omawiając najistotniejsze 

zagadnienia związane z działalnością Stacji. Stan sanitarny powiatu częstochowskiego 

w roku minionym był stabilny. Nieznaczne pogorszenie nastąpiło w zakresie 

epidemiologii niektórych chorób zakaźnych, o czym szczegółowo rozprawiano na 

posiedzeniu Komisji Zdrowia, jak: ospa wietrzna  (300 przypadków więcej w troku 

2018, niż 2017 ) i wirusowe zapalenie wątroby typu A – żółtaczka pokarmowa (62 

przypadki,  z tym że w ostatnich  tygodniach rb. sytuacja  się stabilizuje). WZWA 

ustępuje, ale pojawia się nowe zagrożenie – niebezpieczna w następstwach odra. W 

roku minionym zanotowano 1 przypadek, w rb. już 14. Łącznie zanotowano 1267 

zachorowań na choroby zakaźne i był to wzrost  o 32% w stosunku do roku 

poprzedniego. Inspektor sanitarny odniósł się krytycznie do ruchu 

antyszczepionkowego i odmawiania przez rodziców realizacji szczepień ochronnych, 

które to zjawisko w całym kraju narasta, przy czym zwolennicy pasożytują na dobrej 

sytuacji epidemiologicznej w kraju. Przestrzegał, że jeśli szczepień będzie coraz mniej, 

wtedy choroby zakaźne będą wracać w formie epidemii, powikłań i będą zgony. 

Apelował  o stosowanie szczepień, tym bardziej że są bezpieczne, co potwierdzają 

statystyki. Inspekcja Sanitarna może tylko informować i uświadamiać, a finalnie 

wystawiać wnioski o nałożenie grzywny, tyle że żaden z przypadków objętych 

grzywną nie zakończył się realizacją szczepień. Inspektor podziękował  Zarządowi i 

Radzie Powiatu za aktywną współpracę, w ramach której kontynuowany jest program 

szczepień przeciw zakażeniom brodawczaka ludzkiego, który dał wynik 221 szczepień 

w 2018 r. Zapewnił, że szczepienia przeciwko HPV są bezpieczne wbrew niektórym 

opiniom w mediach. Poinformował, że od 2010 roku w życie weszła ustawa o 

bezpieczeństwie żywności narzucająca stosowanie systemu HACCP w zakładach 

obróbki żywności. Z badań wynika, że coraz więcej firm system wdraża i przestrzega 

zasad HACCP, w związku z czym bezpieczeństwo również wzrasta.  Pełne 

sprawozdanie zostało przekazane do Rady Powiatu i stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował Inspektorowi Sanitarnemu za 

wystąpienie  i za wieloletnią współpracę. Życzyłby takiej za następne 100 lat. 

Wypracowane standardy są dobre, dziękuje zatem całej załodze są skrupulatność 

stwierdzając, że są dumni. Następnie oznajmił, że piękna akcja przeciwko HPV będzie 

nadal kontynuowana. W przyszłości będą chcieli też ocenić efekty i wpływ szczepień. 

Poinformował, że Wydział EZK wraz z Komisją Zdrowia pracują nad nowymi 
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projektami działań profilaktycznych. Są na to środki i będziemy się starali dobrze je 

wykorzystać. Być może będzie to onkologia dla mężczyzn, jeśli zyska akceptację.   

 

Wiceprzewodnicząca Komisji U. Całusińska stwierdziła, że Polska już 100 lat temu 

w sposób instytucjonalny zawalczyła  o zdrowie, a zatem ukłon w stronę rządzących. 

Inspektor sanitarny sprawuje nadzór nad zakładami oraz przedsiębiorcami i radzi sobie 

dobrze w dzisiejszym świecie, a społeczeństwo korzysta. Dlatego za tę troskę i naszą 

codzienność, czyli żywność dziękuje. Problemem jest młode pokolenie, które wie 

lepiej, niż lekarze i naraża dzieci na zarażenie.   

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki podziękował za miłe słowa 

pod adresem służb sanitarnych, które z pewnością przyczynią się do dalszej wytężonej 

pracy.  

 

Ad. 8a 

Przewodniczący Rady A. Kubat otworzył debatę nad raportem o stanie powiatu za 

2018 rok.  

 

Starosta K. Smela przedstawił raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2018 rok 

w formie prezentacji multimedialnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  Obowiązek co rocznego sporządzania raportu wynika z ustawy z 11 

stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

regulującej zasady funkcjonowania samorządu powiatowego, który musi być 

procedowany na sesji absolutoryjnej. Zawarty w raporcie materiał jest bardzo obszerny 

i obejmuje wszystkie aspekty działalności powiatu począwszy od finansów poprzez 

mienie komunalne, realizację polityk, programów i strategii oraz realizację zadań z 

zakresu oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej, ochrony zdrowia i środowiska, 

bezpieczeństwa publicznego, budownictwa, geodezji, gospodarowania 

nieruchomościami SP, komunikacji, inżynierii ruchu i transportu, rynku pracy, 

współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi. W raporcie przedstawiona jest 

też działalność inwestycyjna,  w tym drogownictwo i pozyskane środki oraz realizacja 

uchwał Rady. Prezentowany dokument jest dowodem na to, że 2018 rok był dobrym 

rokiem dla powiatu, choć  różne lata bywały. Powiat jest dobrze zarządzany, prężnie 

się rozwija oraz ma stabilną sytuację finansową, a planując i realizując inwestycje 

bierze pod uwagę swoje możliwości.  Starosta podziękował naczelnikom i 

pracownikom, którzy uczestniczyli w sporządzeniu raportu i jego weryfikacji. 

Rozumie, że każdy ma prawo do swojej oceny, ale liczy na obiektywną i rzeczową 

ocenę.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska oznajmiła, że raport obejmuje szerokie 

spectrum działań i  jest przeciwwagą do pojawiających głosów politycznych o 

likwidacji powiatów. Materiał zawiera 150 stron i stanowi kompendium pracy 

poszczególnych wydziałów i jednostek. Powiat częstochowski jest dobrze i 

odpowiedzialnie zarządzany oraz prężnie się rozwija, co wynika z mądrego 

zarządzania przez kompetentnych, wykształconych urzędników i doświadczonych 

członków zarządu będących samorządowcami od wielu lat, a wspartych młodym 

narybkiem, który wnosi coś nowego. Ma też dobrych finansistów, a petenci są miło i 

fachowo obsługiwani. Dziękuje Zarządowi i naczelnikom za to. Sytuacja powiatu jest 

stabilna, kredyty są zaciągane tylko do granic, a wszystkie planowane inwestycje są 

rozważnie umieszczane w budżecie. Zarząd odpowiedzialnie i z szacunkiem 

podchodzi do radnych, przy czym na każdym posiedzeniu komisji zawsze jest obecny 

starosta bądź przedstawiciel Zarządu. W roku 2018 było się czym pochwalić,  

a mianowicie: prężną realizacją zadań drogowych; pomocą społeczną (zauważalne  
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podniesienie standardów, w tym p.pożarowych); zdrowiem (nie tracimy w przypadku 

szpitala, a zyskujemy i z powodzeniem prowadzona jest akcja szczepień p. HPV); 

sportemi kulturą (wysoki poziom orkiestr dętych; przydałby się też przegląd chórów, 

ale ich nie ma), edukacją (słusznie postawiono na kierunki kształcenia zawodowego i 

nadal trzeba iść w tym kierunku; ale musi być większa ekspansja i promocja szkół 

powiatowych); pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym projekty miękkie (znaczne 

osiągniecia finansowe); zarządzanie kryzysowe (dobrze byłoby sprawdzić, jakim 

sprzętem dysonują gminy i to uszeregować); scalenia gruntów (duże sukcesy); zadania 

melioracje, których starosta wprawdzie już nie ma, ale w Związku Powiatów Polskich 

trzeba sygnalizować konieczność budowy zbiorników.  

 

Radny A. Markowski zapytał, że skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak kiepsko? 

Zapoznał się z obszernym raportem i ze spokojem wysłuchał wystąpienia starosty w 

formie prezentacji. Jednak poziom przemowy wiceprzewodniczącej rady  

U. Całusińskiej to poziom osłodzonej wody. Bardzo dobrze, że wprowadzono 

obowiązek sporządzania raportów, które zmuszają do podsumowań i gromadzenia  

dużej ilości danych statystycznych, aczkolwiek można je interpretować różnie. 

Niestety nikt z mieszkańców, ani organizacji nie zgłosił się do debaty, choć jest 

zapisana ustawowo taka możliwość. Może za rok? Radny oznajmił, że w raporcie 

znajdują się błędy w datach: rok 1017 na str. 25 i rok 20188 na stronie 27. Są też błędy 

pozostające kwestią smaku i stylistyki np. zamiast słowa starostwo używa się słowa 

starosta (str. 55). Pałac w Złotym Potoku z poprawioną elewacją jest pokazany, jako 

sukces, tymczasem nie zyskał żadnej funkcji i jak stał pusty oraz odrapany z sypiącymi 

się ścianami wewnątrz, tak stoi. Budynek stanowi własność Skarbu Państwa, ale 

zawiaduje nim starosta. W zeszłym roku składał staroście propozycję 

zagospodarowania budynku, aby umieścić tam unikatową kolekcję instrumentów 

medycznych pp. K.. Propozycja do dziś nie zyskała akceptacji. Radny zapytał, 

dlaczego starosta bielski może być przewodniczącym Związku Powiatów Polskich, a 

w 20-osobowym zarządzie nie ma nikogo z powiatu częstochowskiego - i nigdy nie 

było, choć z drugiej strony wie, że starosta nasz na bieżąco uczestniczy w walnych. Na 

tym przykładzie widać, że jako powiat nie liczymy się ani w Polsce, ani w 

województwie. Pytanie zatem brzmi, czy w ogóle tego chcemy. Będąc radnym  

w I kadencji był jednym z orędowników powołania komisji ds. dróg, gdyż to temat, 

którym mieszkańcy interesują się mocno i taka komisja do dziś działa, a drogi się 

budują. Choć cieszy się z każdej wybudowanej drogi to prosiłby, aby nie okłamywać i 

nie pokazywać innej perspektywy. Rozumie, że starosta wypina się z piersią do orderu, 

jeśli chodzi o każdą wybudowaną drogę w powiecie, tylko mówmy do końca uczciwie, 

ile jest tam zainwestowanych i pozyskanych środków od rządu, powiatu i gminy. W 

ścieżkach powiatowych, o których wspominała wiceprzewodnicząca rady nie ma ani 

jednego  grosza powiatu, bo wybudowała je gmina Olsztyn ze swoje pieniądze, więc 

nie jest to zasługa powiatu. Owszem pozyskiwanie środków pokazuje skuteczność 

powiatu, ale potrzebna jest też informacja, skąd się one biorą, bo w wielu miejscach, 

gdzie pokazuje się kilometry wykonanych dróg, takiej informacji nie ma i może to 

udowodnić. Co do przedstawionej w raporcie zatrważającej liczby wypadów 

śmiertelnych, która z roku do roku wzrasta o 100% - uważa, że powinna być  

przyczynkiem do żywej dyskusji i do przeanalizowania potrzeby instalowania budowli 

inżynieryjnych. Co do bezrobocia w powiecie powyżej średniej wynoszącego 7,3%, 

podczas gdy wskaźnik wojewódzki wynosi 4,5% i spadku liczby mieszkańców - też 

nie ma się czym pochwalić. Może należy zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? 

Owszem, to szerszy problem, ale też to pokazujmy. Ranking  na stronie ZPP pokazuje, 

że powiat częstochowski będący jednym z największych powiatów w Polsce znajduje 

się na 29 miejscu, zamiast w czołówce i że jesteśmy poniżej średniej w różnych  
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porównywalnych kategoriach. Kiedyś na ścianie sali sesyjnej wisiały fotografie 16 

gmin. Teraz na brudnych i spękanych ścianach wyglądających niczym nasz powiat nie 

ma ich. Zostały tylko gwoździe. Radny pochwalił naczelników i pracowników, bo 

wiele wydziałów dobrze pracuje. Zaznaczył, że ocenia 3 członków Zarządu, tych, 

którzy pracowali w poprzedniej kadencji. Prosił, aby wsłuchiwać się w krytyczne i 

podpowiadające głosy opozycji i starać się wspólnie dyskutować. Wie, że jest 

problem, czy koalicja tego posłucha, czy nie, i że wszystko i tak będzie 

przegłosowane. Radny wyraził nadzieję, że swoim wystąpieniem obniżył poziom 

cukru.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zwrócił się do radnego A. Markowskiego, że do 

raportu żadnego dziegciu nie wlał, bo wytknięte błędy są małe i stanowią drobne 

szczegóły, choć oczywiście biorą je pod uwagę i nie zgadza się z tym, co radny 

powiedział. Na końcu raportu jest napisane: profesjonalizm, konsekwencja i 

staranność, a także zadowolenie mieszkańców i właściwa realizacja zamierzeń również 

ekonomicznych, co jest naszą etykietą, więc powinniśmy mieć dobre samopoczucie. 

Natomiast miarą tego, co dzieje się w powiecie  niekoniecznie są rankingi, bo wiemy, 

jak wyglądają przed i po wyborach. Zgadza się natomiast z uwagami nt. wyglądu sali 

sesyjnej i braku zdjęć z 16 gmin. Rzeczywiście wizerunkowo nie wygląda 

rewelacyjnie, ale postarają się to poprawić i skorzystać z cennych uwag. Nadmienił, że 

warunki demograficzne w Polsce nie są od nas zależne, ale ze swoich obserwacji widzi 

coś wręcz odwrotnego, niż radny A. Markowski, bo powroty całymi rodzinami do 

naszych pięknych wsi.  

 

Radny R. Knysak odniósł się do raportu o stanie powiatu. Uznaje go za kopalnię 

wiedzy zawierają mnóstwo materiału do analizy. Z punktu widzenia historyka, ale też 

przyszłości szczególnie interesuje go punkt demografia, gdzie podano liczbę 

mieszkańców w powiecie, która w latach 2014 - 2020 oscyluje wokół 135 000. 

Tymczasem podana liczba mieszkańców w poszczególnych gminach sukcesywnie 

maleje poza gm. Mstów i Olsztyn. Są też gminy, gdzie ujemny przyrost naturalny jest 

2 cyfrowy np. w gm. Dąbrowa Zielona. Zastanawiają go zatem te rozbieżności w 

statystyce i powodują obawy, gdyż w pewnym momencie nie będzie dla kogo robić 

pięknych wizji inwestycyjnych, budować dróg, rozwijać powiat, organizować 

wydarzeń kulturalnych. Okaże się też, że nie będzie kogo reprezentować, skoro w 

niektórych gminach ubywa rocznie 12% ludności. Można się zastanawiać - dlaczego, a 

nie dotyczy to tylko powiatu częstochowskiego, ale całego kraju i kto spowodował, że 

3 mln ludzi wyjechało z Polski. Owszem część wraca, ale to ułamki procentowe. Może 

należy się zastanowić, co zrobić, żeby w powiecie było więcej ludzi i jak ich 

przyciągnąć. Może jakimś programem zachęcającym do osiedlania oraz urodzeń, który 

by można zawrzeć w Strategii Rozwoju Powiatu, zamiast kolejnego mostu, czy 

wydarzenia, bo człowiek jest najważniejszy. Następnie radny poformował, że do 

Przewodniczącego Rady złożył interpelację w sprawie umieszczenia pasów 

zwalniających w m. Kuchary zgodnie z wnioskiem radnego gm. Mstów i  

zamontowania w planowanym do budowy chodniku przy odcinku Cegielnia – Kuchary 

oznaczeń kontrastowych- dotykowych oraz uwzględnienie tam przejścia dla pieszych 

dla osób niepełnosprawnych.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska zwróciła się do radnego A.Markowskiego, 

że wcale nie uznaje, iż „zakwasił” on opinię o raporcie. Trudno się bowiem „doczepić” 

do zapisu, że to starosta scalił grunty, a nie starostwo, gdyż starosta jest symbolem i 

reprezentantem starostwa. Nie widzi tu żadnego błędu.  Za słuszną natomiast uznaje 

uwagę, że należy promować gminy i przywrócić ich fotografie na sali sesyjnej. 

Pamięta też, jak radny był wójtem gminy Olsztyn i nie dołożył ani złotówki do dróg  
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powiatowych wykonywanych w gminie. Jeśli zatem gminy się teraz dołożą, to 

wszystko się wyrówna.  

 

Wicestarosta J. Miarzyński odniósł się do uwag pod adresem raportu proponując 

skupić się na zadaniami powiatu, notabene w których nie ma demografii, ale też można 

o tym porozmawiać. Można też zastanawiać się nad ładniejszym starostwem i nad 

zmiana strategii.  Rzeczywiście teraz priorytetem powiatu są drogi, choć były dwa 

głosy w dyskusji, aby strategię zmienić i aby drogi nie były priorytetem. Jak się 

wydaje mieszkańcy jednak myślą podobnie i zgadzają się, co do priorytetu drogowego. 

Wicestarosta oznajmił, że nie zgadza się ze wszystkim, co radny A. Markowski 

powiedział, choć można zwracać uwagę na literówki. Co do uwag pod adresem pałacu 

w Złotym Potoku: decydujący głos ma tu wojewoda, który nie zgodził się na warunki 

pana K. Owszem, ścieżkę w Olsztynie wykonywała gmina, ale powiat też ma swój 

udział w regulacji stanu prawnego, w przeprowadzeniu odszkodowań i wydawaniu 

pozwoleń. W 2018 roku na zadania powiatu wydano 117 mln zł, z czego pozyskano 33 

mln zł (27 mln zł na inwestycje drogowe, w tym 5 mln zł z gmin, tudzież na inne 

programy. W  inwestycjach tych nie znajdują się środki na scalenia gruntów, na które 

pozyskano 42 mln zł na lata 2018 – 2023 na 4 obiekty  scaleniowe – i choć nie było 

łatwo, to w rankingu byli pierwsi. W 2018 roku realizowano ponadto 5 projektów 

miękkich w szkołach, na co pozyskano kwotę 1,3 mln zł oraz projekt w PCPR z 10 

gminami. W zeszłym roku przygotowywano się do realizacji twardych projektów w 

oświacie (warsztaty w SOSzW w Bogumiłku – 2,7 mln zł i warsztaty ZSzP w Złotym 

Potoku - 2,6 mln zł) i jednego w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. W zeszłym 

roku na drogach zainwestowano 41 mln zł. Z tego 27 mln zł pozyskano z zewnątrz, w 

tym 5 mln z gmin. Poza rokiem 2010 nie było tak dobrego roku w powiecie. Gminy 

dołączają się do dofinansowań po uprzednich ustaleniach i spotkaniach, co do 

realizacji warunków. Tam, gdzie wójt chce zrobić drogę w lepszym standardzie z 

chodnikami, tam gmina się dokłada, gdyż powiat ma ograniczone możliwości. W 

zeszłym roku wykonano ogółem 31 zadań, w każdej gminie coś. Niektóre były bardzo 

małe, bądź same projekty, w innych większe bądź kilka. Ogółem wykonano 32 km 

nowych dróg, 2,6  km chodników i 0,5 km kanału deszczowego.  W starostwie też 

wykonano inwestycję tj. windę dla niepełnosprawnych z dofinansowaniem, choć 

głównie starano się, aby inwestycje były widziane w terenie. Krytykować można 

wszystko, ale trzeba podejść obiektywnie.  

 

Radny A. Markowski zauważył, że z jednej strony powiatu nie stać, jest skromność  

i nic nie wisi na niepomalowanych ścianach. Z drugiej stać na tworzenie rankingu, 

które starostwo w Polsce ma najładniejszy samochód, w którym zapewne zajęlibyśmy  

jedno z najlepszych miejsc w czołówce, gdzie wizytówką jest samochód, a nie sala 

sesyjna, na której bywa dużo ludzi. Poprosił wicestarostę o nieprzeinaczanie jego słów, 

jako że pojawiają się próby dziwnych nadinterpretacji. Jeżeli pada jego głos, który 

zawsze był za tworzeniem komisji drogowej, za bezpieczeństwem ruchu i za budową 

rond, to próbuje się wmówić, że to głos przeciwko drogom. Jest to jakieś 

nieporozumienie. Prosi więc nie robić takich prowokacji i skrótów, bo jest wręcz 

przeciwnie i nie było żadnego wystąpienia na sali przeciwko drogom. Radny 

podkreślił, że środki z roku ubiegłego pochodzą z różnych źródeł, a pozyskane 22 mln 

zł nieprzypadkowo pochodzi od rządu. Tymczasem w najnowszym numerze „Wieści 

Powiatowych” tytuł historycznego artykułu brzmi prowokacyjnie „Nocna (dobra?) 

zmiana”. Abstrahuje niniejszym od treści artykułu, osoby byłego premiera  śp. Jana 

Olszewskiego, którego cenił i liczenia głosów. Dlatego prosi, aby powiat skupił się nie 

na antyreklamie, bo to droga w produkcji autoreklama, na nie wiadomo po co 

kredowym papierze ze zdjęciem starosty sprzed lat, a na właściwym celu. Za 

niepotrzebny uznaje też artykuł „Czerwone Maki”. Po co komu potrzebna taka  
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publicystyka w biuletynie powiatowym? Po co teksty o uchodźcach? Wszak wszyscy 

jesteśmy za tolerancją. Owszem, historia jest potrzebna, tylko bez złośliwości. Z jednej 

strony sięga się po pieniądze rządowe i dobrze, a drugiej obraża się rząd. Czy to 

potrzebne? Chyba, że wybory się zbliżają, gdzie za chwilę zobaczymy, jak będzie ze 

starostą, choć jest pewny, jak będzie.   

 

Członek Zarządu H. Kasiura: rozumie, że opozycja zabiera głos, gdy ocenia się 

raport o stanie powiatu i że jest konstruktywna - i o taką opozycję Zarząd prosi. 

Zapewnił, że nie dzielą radnych, czy są w opozycji, czy w koalicji i starają się równo 

wszystkich traktować i szanować. Chcą prowadzić w powiecie politykę 

zrównoważonego rozwoju i zacieśniania większej współpracy z gminami, jak starosta 

K. Smela na początku powiedział, który  sam stamtąd wyszedł i czuje temat. Nie 

można  zatem im zarzucać, że brakuje im chęci współpracy i rozmów z samorządami 

gminnymi, bo to się dzieje w każdej kadencji. Starosta szanuje każdego wójta i 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gmin, jeśli to nie są do końca nawet zadania 

własne powiatu. Zarząd pozyskał 32 mln zł środków zewnętrznych, podczas gdy 

budżet na początku roku wynosił  98 mln zł, a więc 1/3 środków więcej – i to jest 

miarą jego efektywności i kreatywności. Na drogi z tego pozyskano prawie 20 mln zł  

i wykonano 31 zadań. Jest to miara budżetu za rok ubiegły. Natomiast definicja 

„starosta” używana w raporcie, co do której padły uwagi wynika z ustawy, a zatem jest 

to termin właściwy. Nie rozumie też zarzutu, dlaczego powiat miałby się nie liczyć w 

kraju? Może w gremiach Związku Powiatów Polskich nie, ale tylko dlatego, że 

zmieniły się tam niedawno władze. Skąd biorą się środki na drogi? Otóż z usuwania 

skutków powodzi 14 mln zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z Narodowego 

Funduszu Budowy Dróg Lokalnych. Można Zarządowi na przestrzeni ostatnich 21 lat 

coś zarzucać, ale nie można zarzucać bezczynności w sprawie pozyskania środków. Na 

początku kadencji  radni zawsze mówią, że najważniejsza jest realizacja zadań 

drogowych stanowiących 41% wydatków powiatu, a potem jest pomoc społeczna, 

którą od lat nadzoruje i edukacja. Dziękuje wiceprzewodniczącej rady za ocenę i  

baczną obserwację jednostek pomocy społecznej, bo zrobiono wielki krok i mamy się 

czym pochwalić służąc przykładem i dobrymi praktykami oraz wysokimi standardami 

dla innych samorządów. Mocną stroną pomocy społecznej są dobrze przygotowani i 

odpowiedzialni ludzie. Sami radni dobrze wiedzą, że jest to zrobione dobrze ku 

zadowoleniu wychowanków domów dziecka i mieszkańców dps-ów. Na pomoc 

społeczną przeznaczono w roku zeszłym 26 mln zł i wykonano szereg modernizacji (w 

DPS-ie w Blachowni  i w Lelowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. To 

duży potencjał. Co do stopy bezrobocia w powiecie: owszem, wskaźnik wynoszący 

7,3% jest wyższy od średniej krajowej i wojewódzkiej, tylko trzeba pamiętać od 

jakiego pułapu startowano, bo od 23% 3 lata temu. Na terenie powiatu nie ma miejsc 

pracy, gdyż taki jest rynek. Trzeba mieć też na uwadze, że 53%  populacji osób 

bezrobotnych to osoby długotrwałe wykluczenie społecznie, gdzie musi wejść 

psycholog i doradca zawodowy, gdyż to nie są mobilne osoby do podjęcia pracy. 

Osoby poszukujące pracy winny stanowić zasób gminnych ośrodków pomocy 

społecznej, bo często są zainteresowane tylko korzystaniem z bezpłatnej służby 

zdrowia. Sprawa  ta jest przedmiotem międzyresortowych dysput na szczeblu 

rządowym.  Radny R. Knysak podjął poważną kwestię demograficzną, ale konkluzja 

jest taka, że program 500+ nie zafunkcjonowało do końca, bo nie poprawiło wskaźnika 

demografii. Zaznaczył, że osobiście jest zwolennikiem programu 500+, bo poprawia 

sytuację socjalną rodzin. Reasumując rok 2018 był pod względem aktywności 

inwestycyjnej bardzo ambitny i kreatywny (32% wydatków tj. 41 mln zł).  
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Starosta K. Smela zwrócił się do radnego A. Markowskiego z wyjaśnieniem, że 

poważnie potraktował rozmowę nt. zagospodarowania pałacu w Złotym Potoku. Zatem 

niech zwróci się do panów K. i D, dlaczego nie byli w stanie się ze sobą porozumieć i 

wspólnie zawalczyć o przejęcie pałacu oraz dlaczego nie ma środków, które obiecał 

pan D, jako ODR. Na tę okoliczność jest korespondencja i są protokoły ze spotkań.  

Nadmienił, że jest zwolennikiem przejęcia pałacu przez ODR i zrobienia tam czegoś 

dobrego, ale jako starosta nie ma nic do powiedzenia, a tylko wojewoda. Skoro radny 

jest niedoinformowany, to prosi, aby się tak autorytatywnie nie wypowiadał. Nie 

przypomina sobie też, aby wypinał pierś do orderu za wybudowanie jakiejś drogi i nie 

przewiduje jakiegokolwiek medalu, choć wie, że okazji 100-lecia państwa polskiego 

był wycinany, mimo dużego doświadczenia samorządowego. Twierdzenie takie jest 

zatem nieuprawione i jest nadużyciem. Wie, że będą wybory, ale czy wystartuje, czy 

nie zależy od jego ugrupowania politycznego, więc prosi nie zajmować się jego 

karierą.  Zdjęcie zamieszczone w „Wieściach Powiatowych” pochodzi z 2015 roku. 

Nowszego nie ma. Jeśli to takie ważne przy omawianiu raportu, to zrobi nowsze. 

Niemniej jednak cieszy się, ze radnemu się podobało. To, że w debacie nie ma 

mieszkańców głośno krytykujących raport to dobra uwaga i zarazem potwierdzenie, że 

został przygotowany rzetelnie i bez polityki. Tymczasem radny A. Markowski sam 

wpędza w politykę, a omawiając raport na komisjach nie zgłasza kwestii, że środki są 

pozyskane od obecnego rządu i że należy to podkreślić. Wtedy zastanowili by się, czy 

to umieścić, czy nie. Sam nie uważa za stosowne, aby w każdym miejscu pisać, skąd 

pieniądze pochodzą, aczkolwiek  jest zaznaczone, że to pieniądze wojewody, czyli 

rządowe. Kiedyś zastanawiał się, dlaczego powiat słabo wypada w rankingach i co 

zrobić. Otóż są średnim powiatem, średnio zamożnym, dość dużym z dużą ilością 

mieszkańców. Owszem, powiat bielski jest porównywalny, ale ma 60 mln zł więcej 

pieniędzy w budżecie. Starosta bielski będący przewodniczącym Związku Powiatów 

Polskich był wcześniej tam sekretarzem i miał poparcie poprzednika, ale nie wszedł na 

stanowisko starosty w trakcie kadencji, jak starosta częstochowski. Jeśli komisja ds. 

promocji uzna za stosowane udział powiatu w rankingach, to spróbują to zrobić, 

czemu nie. Nie przyszłoby mu przez myśl, że słowo starosta zamiast starostwo jest 

nadużyciem, bo wynika z ustawy. Apeluje też, aby w debacie nad raportem nie wpadać 

w interpersonalne wycieczki, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Stara się w 

realizować zadania powiatu, jak potrafi najlepiej i uzasadniać. O powiecie zawsze 

mówi i będzie mówił dobrze, a opozycja jest od tego, aby motywować do lepszej 

pracy, jak coś nie wyjdzie. 

 

Radna M. Kosielak powiedziała, że jej zdjęcie też się pojawiło w „Wieściach 

Powiatowych” i też wygląda na nim młodo, jak starosta. Prosiła, aby nie wytykać 

drobnych błędów i literówek w raporcie, które i jej czasami się zdarzają przy 

redagowaniu tekstów i mieć szacunek do człowieka. Poinformowała o pomyślnym 

zakończeniu sprawy z byłym pracodawcą wójtem gm. Janów. Pracuje teraz w 

Regionalnym Ośrodku Kultury, z którym Starostwo od współpracuje, więc myśli, że 

więzi te jeszcze bardziej zostaną zacieśnione i powiat będzie jeszcze bardziej 

wspierany i  promowany. Dziękuje wszystkim za pomoc i okazany szacunek, z którym 

się spotkała i za słowa wsparcia, a także za merytoryczną pomoc. W grudniu 

poprzedniego roku na pierwszych komisach rozmawiano o nowej stronie internetowej 

powiatu, o nowym logotypie i zmianach, które można wprowadzić. Otóż nowa strona 

już funkcjonuje. Jest prosta i nowoczesna. Można zgłaszać ewentualne uwagi, bo firma 

jest otwarta na wszelkie typu sugestie. W sprawie logotypu natomiast trwają prace, bo 

pierwszy konkurs nie zakończył się wyborem.  

 

Członek Zarządu A. Morzyk pochwalił nową instytucję samorządową, jaką jest 

nowo wprowadzona debata nad raportem. Raport obejmuje rok, w którym w  
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większości był w opozycji, aczkolwiek zawsze starał się merytorycznie dyskutować i 

zwracać uwagą na ważne aspekty w powiecie. Przysłuchując się debacie zauważył, że 

tylko 15% czasu poświęcone było stanowi powiatu. Jeśli chodzi o wygląd sali sesyjnej, 

to widział w samorządach gorsze. Oczywiście mogą stwarzać takie warunki pracy, jak 

w Niemczech, ale jeszcze nas nie stać. Może za 20 lat poziom się wyrówna, bo mamy 

wiele do nadrobienia z racji historii i sytuacji geopolitycznej. Uważa, że w 

samorządzie nie powinno polityki odgórnej – partyjnej, bo będzie działał sprawniej 

tam, gdzie tej polityki nie będzie. Dziś przy debacie okazuje się, że ważniejsza jest 

polityka partyjna i ideologie, niż rzetelna praca. Podziela zdanie członka zarządu  

H. Kasiury w tym zakresie. Zapewnił, że zawsze przyjmuje merytoryczne uwagi, a 

będąc radnym gminy zawsze potrafił zrozumieć racje wójta i współpracować. Głos 

radnego R. Knysaka w sprawie demografii jest słuszny, ale to nie zadanie powiatu, 

podobnie, jak bezrobocie, gdzie powiat nie ma bezpośredniego wpływu, ani własnego 

narzędzia tj. urzędu pracy, który prowadzi m. Częstochowa. Powiat jest różnorodny, 

też pod kątem wiekowym, tak jak obecny Zarząd i Rada, dzięki czemu są różne wizje. 

Są gminy bardziej zurbanizowane z dużą ilością mieszkańców i gęstą zabudową i są 

gminy z  rozproszoną zabudową, gdzie bezrobocie jest zupełnie nieporównywalne. 

Pomimo znacznej migracji zewnętrznej, bo świat się zmienia i stoi otworem przyrost 

naturalny się zmniejsza.  Samorządy każdego szczebla z tym problemem się zmagają. 

Rynek pracy istnieje w Częstochowie, więc z czasem mieszkańcy powiatu będą się 

tam przeprowadzać. Sposobem na bezrobocie, o czym od lat postuluje jest rozwój 

przedsiębiorczości wokół Częstochowy, co popierał też były członek zarządu  

G. Dyner, w tym opracowanie koncepcji budowy drogi Poczesna - Konopiska przy 

autostradzie, gdzie 100 ha jest przeznaczonych pod przemysł. Z pewnością pomoże to 

stworzyć dużo miejsc pracy i zwiększyć wpływy do budżetów samorządowych. Powiat 

częstochowski jest duży, co nie koreluje z powierzchnią, a dochód na mieszkańca w 

powiecie jest niski, stąd jest wspomagany subwencją tzw. janosikowym. Powinni 

szukać ze sobą możliwości współpracy, bo argumenty opozycji trafiają. Radny  

A. Markowski często zgłasza ważne kwestie, jak parki krajobrazowe na posiedzeniu 

komisji infrastruktury, do czego komisja i Zarząd pozytywnie się ustosunkowali. 

Powinni się zatem skupić na tym, co dobre dla powiatu i mieszkańców, a politykę 

zostawić na zewnątrz, bo na szczeblu powiatowym miejsca dla niej nie ma.  

 

Ad. 8b 

Przewodniczący Rady A. Kubat w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji  

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu  Częstochowskiego. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: 16 głosami „za”, przy 8 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VII/50/2019 w sprawie udzielenia wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu Częstochowskiego. 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (16) 

Całusińska Urszula 

Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 

Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  
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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 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 9 

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

powiatu częstochowskiego za 2018 rok został udostępniony radnym wraz z 

zawiadomieniem o zwołaniu sesji w systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję 

merytoryczną. Przedmiotowe sprawozdania przeanalizowano i pozytywnie 

zaopiniowano na posiedzeniach wszystkich komisji Rady. Prosi skarbnika powiatu o 

rekomendację.  

 

Skarbnik K. Toczko poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 

2018 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie finansowe obejmujące 

rachunek zysków i strat, bilans, przepływ kapitału były omawiane w okresie miesiąc – 

maj na poszczególnych posiedzeniach komisji, które większością głosów zaopiniowały 

je pozytywnie.  W imieniu Zarządu rekomenduje projekt uchwały i prosi Radę o 

pozytywną opinię.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości I. Palutek odniósł się do 

wykonania budżetu powiatu w 2018 roku i udzielenia absolutorium dla Zarządu. 

Przychody powiatu w ubiegłym roku były historycznie wysokie, aczkolwiek niepokoją 

pewne pozycje, bo skoro wykonanie budżetu w 2018 roku było dużo wyższe, niż plan, 

to skąd wzięły się pozyskane środki? Otóż z puli programów rządowych, gdzie na 

Program Budowy Dróg Samorządowych ogłoszony przez premiera przeznaczono 5 mld 

zł, z czego powiat też skorzystał otrzymując 15 mln zł środków popowodziowych. Prosi 

zatem tego nie kamuflować. Na drogi wydano 41 mln zł i należy się cieszyć, ale źródło 

pochodzenia też należy podkreślać i nie wstydzić się. Niepokojące są też rosnące z roku 

na rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także zadłużenie powiatu wynoszące na 

koniec 2018 roku 33 mln zł. Nie zgadza się ze stwierdzeniem skarbnika, że zadłużenie 

jest  korzystne, gdyż do 2% odsetek kredytów dochodzą wysokie koszty obsługi 

wynoszące 1,5 mln zł. Radny nadmienił, że jedna z gmin, która podpisała porozumienie 

z powiatem na budowę chodnika w trakcie realizacji tegorocznej inwestycji wycofała się 

z obiecanego dofinansowania. Rozumie, że jest to zadanie powiatu, ale obawia się, że  
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takie sytuacje mogą się zdarzać częściej, gdyż samorządy są mocno zadłużone. Radny 

odniósł się też krytycznie do wykonania odwodnienia w 2018 roku na drodze 

powiatowej w m. Kuźnica - Nowa Rybna stwierdzając, że jest to tylko przebudowa, bo 

budowa była zrobiona wcześniej, tyle że niewłaściwie. Taktuje to zatem, jako 

niepotrzebne rozrzucanie środków. Ma również krytyczne uwagi do biuletynu „Wieści 

Powiatowe”, podobnie jak radny A. Markowski, a konkretnie do niektórych felietonów, 

gdzie dopatruje się niepotrzebnych podtekstów politycznych, które mogą niektórym 

pomagać w nadchodzących wyborach. Sprzeciwia się temu, gdyż nie może być 

nastawienia: biorę i pluję - i nie może mieć więcej miejsca, gdyż jest to biuletyn 

powiatowy, więc mieszkańcy chcą wiedzy o powiecie. Notabene skład redakcyjny też 

budzi zdziwienie. Oznajmił, że klub radnych PiS nie zagłosuje za absolutorium, a 

wstrzyma się od głosu. Z przyzwoitości nie będzie „przeciw”, gdyż większości 

członków nie było w ubiegłej kadencji w Radzie i nie pracowali nad budżetem. 

 

Skarbnik K. Toczko powiedział, że odbiera głos opozycji pod adresem pracy Zarządu 

w jakimś sensie pozytywnie. Przedmówca docenił 118 mln zł po stronie wydatków i 

starania Zarządu o pozyskanie środków. A robi się to właśnie w drodze konkursów i 

aplikacji.  Bezspornym faktem jest, że wnioski są składane zawsze wtedy, gdy to 

możliwe, tj. gdy są ogłaszane konkursy i gdy są środki na wkład własny. Tak było za 

poprzedniego rządu i tak jest za obecnego. Wojewoda,  marszałek, czy  minister  

rozpatrując wnioski powiatu merytorycznie ocenia, czy zasługują na dofinansowanie, 

czy nie.  Pozyskiwanie środków to fakt, z którego należy być dumnym, więc nie 

rozumie zarzutu, zwłaszcza że zakres wypracowywania dochodów w powiecie jest 

ograniczony. Nie zgadza się też z tezą, że zadłużenie powiatu wynoszące 33 mln zł jest 

duże, ani 1,5% stopy oprocentowania, bo wskaźniki są zadowalające, choć zdaje sobie 

sprawę, że z uwagi na algorytmy i stawiane samorządom obwarowania będzie coraz 

trudniej uzyskiwać kredyty.  Co do rankingów, to radny A. Markowski  doskonale wie, 

że nie są do końca obiektywne i różne są uwarunkowania, a samorządy są i bogatsze i 

biedniejsze. Odnosząc się do realizacji tegorocznej inwestycji w gm. Starcza, gdzie 

gmina na podstawie zaktualizowanego porozumienia przesunie swój wkład na przyszły 

rok, a o której wspomniał radny I. Palutek, skarbnik zapytał: skoro jest to droga 

powiatu, porozumienie z gminą jest podpisane, a samorząd jest chętny do współpracy, to 

jak powiat ma odmówić? Zgodził się z przedmówcą, że w wydatkach bieżących powiatu 

wiodącą pozycję stanowią wynagrodzenia i  pochodne pracowników, ale tak to jest, że 

w administracji ludzie pracują umysłami i za to trzeba im płacić.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat w związku z brakiem innych głosów poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: 16 głosami „za”, przy 8 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VII/51/2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 

częstochowskiego za 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  
 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok  

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Lista imienna 

ZA (16) 

Całusińska Urszula 

Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  
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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 

Wierzbińska Edyta 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 10a 

Skarbnik K. Toczko przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z 

uzasadnieniem o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego sprawozdaniu z 

wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Opinia RIO jest pozytywna i bez 

uwag.  

 

Ad. 10b 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Wochal przestawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego 

z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2018 roku wraz z opinią Komisji stanowiący 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu postanawiając wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

 

Ad. 10c 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie z wykonania 

budżetu powiatu w 2018 roku zostało pozytywnie ocenione przez wszystkie Komisje 

Rady. Stosowne zapisy wraz z wynikami głosowania widnieją w protokołach 

poszczególnych komisji. Opinia Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem 

absolutoryjnym została radnym przedstawiona we wcześniejszym punkcie.  

 

Ad. 10d 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił opinię RIO wraz z uzasadnieniem 

dotyczącą  zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu absolutorium stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Opinia RIO jest pozytywna i bez uwag.  

 

Ad. 10e  
Przewodniczący Rady A. Kubat otworzył dyskusję, którą zamknął wobec braku 

głosów.  
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Ad.10f 

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

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2018 rok. Projekt uchwały został udostępniony w systemie eSesja i 

został zaakceptowany przez komisję merytoryczną.  

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: 16 głosami „za”, przy 8 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VII/52/2019 w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (16) 

Całusińska Urszula 

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 

Wierzbińska Edyta 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały, a następnie 

podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tak wspaniałego budżetu 

i radnym za pomoc. Zapewnił, że wszystkie głosy w dyskusji będą wzięte pod uwagę 

przez Zarząd, starostę i skarbnika. Dziękuje i gratuluje.  

 

Ad. 11 

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. 
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Rada Powiatu w obecności 24 radnych: 16 głosami „za”, przy 8 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VII/53/2019 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu częstochowskiego na 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 

częstochowskiego na 2019 rok.  

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (16) 

Całusińska Urszula 

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 

Wierzbińska Edyta 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 12 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027 

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 24 radnych: 16 głosami „za”, przy 8 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VII/54/2019 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

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

Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027.  

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Lista imienna 

ZA (16) 

Całusińska Urszula 

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 

Wierzbińska Edyta 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  
 

Ad. 13 

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

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Częstochowskiego 

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 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr VII/55/2019 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Powiatu Częstochowskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Powiatu Częstochowskiego.  

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 

Janowski Maciej 

Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 
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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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

  

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  
 

Ad. 14 

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

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach 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 24 radnych: 17 głosami „za”, przy 7 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VII/56/2019 w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (17) 

Całusińska Urszula 

Cierpiał Sebastian 

Dyner Grzegorz 

Dziura Marianna  

Goldsztajn Andrzej 

Jaruga Adam 

Jelonek Gwidon 

Kasiura Henryk  

Kosielak Monika 

Kubat Andrzej 

Lara Bożena 

Markowski Adam 

Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Smela Krzysztof 

Tomza Danuta 

Wochal Adam 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

Janowski Maciej 

Kapica Katarzyna  

Knysak Robert 

Łągiewka Elżbieta 

Maciążka Magdalena 

Palutek Ignacy 

Wierzbińska Edyta 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 15 

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

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Częstochowskiego, od dnia 1 września 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 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr VII/57/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu  

Częstochowskiego, od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Częstochowskiego, od dnia 1 września 

2019 roku 

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 16 

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

przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 

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 24 radnych: 23 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr VII/58/2019 w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, 

a także warunków i sposobu ich przyznawania Uchwała stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (23) 

Całusińska Urszula 

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 

Miarzyński Jan 

Morzyk Adam 

Palutek Ignacy 

Smela Krzysztof 

Tomza Danuta 

Wierzbińska Edyta 

Wochal Adam 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Markowski Adam 
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BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 17 

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

sprostowania omyłki w uchwale Nr VI/45/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 

25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol 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 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” podjęła uchwałę 

Nr VII/59/2019 w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr VI/45/2019 Rady 

Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu  

Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr 

VI/45/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol  

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 
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Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 18 

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

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2022 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 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” podjęła uchwałę 

Nr VII/60/2019 w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2022 

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Ad. 19 

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

odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od 

Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego został udostępniony w systemie eSesja i 

zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi i 

zapytania do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. 

projekt uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” podjęła uchwałę 

Nr VII/61/2019 w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie 

budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych 

zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego 

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 20 

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

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 

Częstochowie wraz z treścią skargi został udostępniony w systemie eSesja. Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę dyrektora PKP za niezasadną zgodnie z 

przedłożonym do protokołu stanowiskiem stanowiącym załącznik nr 20. 

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 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr VII/62/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora  
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Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, tym samym uznając skargę za 

niezasadną. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie  

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 21 

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

podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka 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 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” podjęła uchwałę 

Nr VII/63/2019 w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie 

zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Uchwała stanowi 

załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia 

rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Lista imienna 

ZA (24) 

Całusińska Urszula 

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 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Chudzik Mieczysław 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 22 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił korespondencję, która wpłynęła do 

Rady w okresie od ostatniej sesji tj. od 25 kwietnia 2019 roku. Informacja stanowi 

załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu  

w Biurze Rady.  

 

Ad. 23 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że następna sesja planowana jest na 

dzień 18 lipca br. zgodnie z zapowiedzą starosty. 

 

Ad. 24 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 14:15 

zamknął obrady VII 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 24 do niniejszego protokołu. 

 
 
Protokół sporządziła Iwona Ciniewska  


