
Protokół nr IX/19 
z obrad IX Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego 

odbytej w dniu 19 września 2019 roku w sali konferencyjnej  
Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 
 
Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół 

„Prometeus”  Waldemar Tuszyński wraz z panią Mają Tuszyńską przekazał na ręce 

Starosty Częstochowskiego statuetkę i podziękowania za pomoc i wsparcie działalności 

Stowarzyszenia oraz środowisk osób niepełnosprawnych.  

 

Starosta K.Smela z imieniu swoim, Zarządu i Rady złożył podziękowania za otrzymaną 

statuetkę.  

 

Przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych okręg Częstochowa Mieczysława 

Michalik wręczyła Staroście Częstochowskiemu Złotą Honorową Odznakę Polskiego 

Związku Niewidomych za dwudziestoletnie wsparcie.  

 

Sekretarz Zarządu Okręgu Bogdan Gosławskim podziękował Staroście, Zarządowi i 

Radzie za wsparcie i pomoc organizacji.    

 

Przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych okręg Częstochowa Mieczysława 

Michalik korzystając z okazji podziękowała wójtom, burmistrzom i radnym za wsparcie 

prosząc o dalszą współpracę. Zaprosiła wszystkich obecnych na „Dzień Białej Laski”, który 

odbędzie się 12 października br. o godz. 10.30 w Przymiłowicach.  

 

Starosta K.Smela podziękował za otrzymaną odznakę. Powiedział, że powiat przekazuje 

środki na ile jest to możliwe. Będąc wójtem gminy Mykanów rozpoczął współpracę ze 

Związkiem Niewidomych.  

 

Przewodniczący Rady A.Kubat pogratulował odznaczeń, ciesząc się, że część splendoru 

dotyczy również Rady o czym wspomniał Starosta.    

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 10.⁰⁷ otworzył obrady IX Sesji 

witając radnych i gości.  

 

Ad. 2 

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

posiedzeniu uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego  

25 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy 

obecności radnych i gości stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   

 

Radni nieobecni: 

 Mieczysław Chudzik 

 Sebastian    Cierpiał 

 Monika    Kosielak 

 

Ad. 3 

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

zawiadomieniem o sesji za pośrednictwem systemu eSesja.   
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Przewodniczący Rady A.Kubat powiedział, że na wniosek Komendanta Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej wprowadzona zostanie zmiana przeznaczenia zaplanowanej 

dotacji z „zakupu pojazdu typu Quad wraz z przyczepką” na „dofinansowanie zakupu lekkiego 

samochodu rozpoznawczo – ratowniczego”. Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. Zgłosił dwie autopoprawki dotyczące pkt. 9 i pkt. 16:  

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok; 

 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży 

Pożarnej.  

Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian porządku. W związku z brakiem pytań poddał pod 

głosowanie porządku obrad wraz z autopoprawkami.  

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednogłośnie 22 głosami „za” przyjęła porządek 

obrad wraz z autopoprawkami.   

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie porządku obrad. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad IX Sesji 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 o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia  

w powiecie częstochowskim. 

8. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2018 roku. 

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

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

Częstochowskiego na lata 2019 – 2027. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej  

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

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

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i 

parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
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15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami Powiatu Częstochowskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży 

Pożarnej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Częstochowskiego. 

19. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za I półrocze 

2019 roku. 

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

rozłożone na raty lub wobec których zastosowano odroczenie terminu w okresie  

I półrocza 2019 roku. 

21. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych: 

początkowych oraz za 2018 rok. 

22. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 roku. 

23. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

24. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.  

25. Zamknięcie obrad IX Sesji. 

 

Ad. 4  

Przewodniczący Rady A.Kubat poinformował, że protokół nr VIII/19 z VIII Sesji z dnia 18 

lipca 2019 roku był udostępniony w systemie eSesja oraz do wglądu w biurze rady, a także 

wyłożony przed niniejszą sesją. 

 

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

brakiem poddał pod głosowanie protokół nr VIII/19 (bez odczytywania).  

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednogłośnie 22 głosami „za” przyjęła protokół  

nr VIII/19.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z radnymi do Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponowano radnych: 

1. Mariannę Dziurę 

2. Andrzej Goldsztajn 

3. Robert Knysak  
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Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednogłośnie 22 głosami „za” powołała Komisję 

Uchwał  i Wniosków w ww. składzie.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

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 

ostatniej sesji tj. od 18 lipca 2019 roku stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Powiedział, że w dniu 9 września br. Wojewoda Śląski R.Magdziarz wręczył symboliczne 

czeki na dofinansowanie dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 

kwotę ponad 27 mln zł. Dofinansowanie otrzymały trzy złożone wnioski w wysokości 55% 

ich wartości. Projekt został wyceniony najlepiej w całym województwie śląskim. Teraz trzeba 

znaleźć środki po stronie powiatu tudzież po stronie gmin, aby brakujące 45% po przetargu 

sfinansować. Pewnie nie będzie łatwo, gdyż gminy sygnalizują spore problemy ze 

zbilansowaniem budżetów na lata następne. Wszystko okaże się jak otrzymają wskaźniki do 

budżetu pod koniec października. Wtedy rozmowy będą bardziej konkretne. Na dzień 

dzisiejszy jest porozumienie z gminą Poczesna (partnerstwo), decyzja zapadła. Prowadzone są 

rozmowy i konsultacje z pozostałymi gminami. Gmina Mstów nie sygnalizuje problemu, ale 

porozumienie nie zostało jeszcze podpisane. Gminy Rędziny i Kłomnice przedstawiają różne 

warianty, co do finansowego porozumienia (jeśli nie w ciągu dwóch, trzech lat może czterech, 

czy pięciu). Z gminy Mykanów jest ustna deklaracja, że w 2022 roku gmina może przeznaczy 

500 tys. zł (w stosunku do pierwotnego kosztorysu gmina ma przypisaną kwotę prawie 1,5 

mln zł). Czekają na odpowiedzi z gmin. Będą rozmawiać. Poprosił radnych, jeśli mają chęć i 

uważają za zasadne, aby włączyli się w negocjacje. Ważne jest, aby wszyscy widzieli jak 

wygląda sytuacja i na ile dana gmina jest w stanie wesprzeć finansowo. Powiat również czeka 

na wskaźniki do budżetu na 2020 rok. Być może nie będzie powodów do tragedii i będą 

zadowoleni. Niektórzy już liczą procentowo, że jak miastu braknie 125 mln zł, to powiatowi 

10-11 mln zł. Jeżeli faktycznie taka byłaby kwota, to powiat będzie miał poważne problemy. 

Nie zakłada takiego rozwiązania. Następnie przypomniał trzy zadania na które zostały 

złożone wnioski:   

- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 S 

na odc. Mazury – Młynek dł. 3,35 km, gmina Poczesna. Wartość złożonego wniosku 

7.600.000 zł. Otrzymane dofinansowanie 4.180.000 zł; 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc. od DK 91 w m. Rudniki do DW 786 w m. 

Wancerzów dł. 4,36 km, gmina Rędziny i Mstów. Wartość złożonego wniosku 9.175.000 zł. 

Otrzymane dofinansowanie 5.046.250 zł; 
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- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna 

- Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice dł. 15,569 km, gmina Kłomnice, Kruszyna i 

Mykanów. Wartość złożonego wniosku 32.963.000 zł. Otrzymane dofinansowanie 

18.129.650 zł.  

Przypomniał, że powyższa informacja omawiana była na dwóch ostatnich sesjach oraz na 

posiedzeniach komisji. Zadaniem powiatu jest teraz, aby dopasować się finansowo i 

próbować z powodzeniem zadanie wykonać w partnerstwie z gminami. Stwierdził, że gdyby 

partnerstwa nie było to wniosek nie otzrymałby aż tylu punktów i nie zostałby tak dobrze 

wyceniony. Poinformował, że będą również czynić starania o zwiększenie dofinansowania z 

55%. Każdy procent jest ważny. Będą wysyłać pisma i być może taka ścieżka się znajdzie.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady U.Całusińska stwierdziła, że „serce rośnie patrząc na te czasy”. 

Powiedziała, że premier M.Morawiecki dotrzymał słowa. Nie ziściły się przepowiednie 

radnego A.Markowskiego (byłego wice wójta), który mówił, że starosta K.Smela nie dba o 

swój wizerunek, nie stara się o wysokie notowania, nie bywa, a tym samym traci powiat. 

Powiat  jak podaje redaktor Giżyńska (nazwisko również Ministra Rolnictwa) otrzymał 

pierwszą i największą pule pieniędzy (aż 28 mln zł) za najlepszy projekt merytoryczny. 

Podziękowała zarówno Premierowi, że dotrzymał słowa, jak również Staroście K.Smeli i 

Wicestaroście J.Miarzyńskiemu za wszelkie starania. Ma nadzieje, że zarówno duże pieniądze 

i otrzymane pierwsze miejsce zostaną przez powiat bardzo dobrze wykorzystane. Jest pewna, 

że obecny wójt Mstowa dotrzyma słowa, jak również pozostali wójtowie. Uważa, że działania 

Starostów są godne, odpowiedzialne i merytoryczne.         

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.    

                 

Ad. 7 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy P.Urbaniak przedstawił informację o stanie sytuacji 

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

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Podziękował Przewodniczącemu i 

członkom Komisji Zdrowia… za poświęcony czas, aby móc przedstawić sytuację na rynku 

pracy bardzo dogłębnie (dyskusja, dużo pytań odnośnie prezentacji i liczb). Wg danych na 

dzień 31 sierpnia br. liczba bezrobotnych ogółem wynosiła 6 139 osoby w tym 3 472 w mieście 

Częstochowa, a w powiecie częstochowskim 2 667. Stopa bezrobocia pomimo obniżki jest 

wciąż wyższa od średniej krajowej i wynosi w powiecie częstochowskim 6,4%  w mieście 

Częstochowa 3,2%, a w całym kraju 5,2%. Porównując do grudnia 2018 jest to spadek o 

14,6%. W porównaniu do ubiegłego roku w każdej gminie na terenie powiatu zanotowano 

spadek bezrobocia. Największy w gminie Kruszyna o 34,4%, a najmniejszy w gminie Mstów o 

6,1%. Najwięcej osób bezrobotnych (stan na koniec czerwca) jest z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym 27,2% i z policealnym i średnim zawodowym 26,1%.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady U.Całusińska odniosła się do wysokiego odsetka osób 

bezrobotnych wśród osób z wykształceniem zawodowym i średnim zawodowym. 

Zastanawiające jest w jakich zawodach jest największe bezrobocie skoro pracodawcy 

przysyłają oferty pracy do prawie każdego domu, rozklejają plakaty z ofertami pracy? 

Zapytała, czy szkoły źle przygotowują osoby do zawodów, które nie są nigdzie poszukiwane? 

Czy osoby z tej grupy pracować po prostu nie chcą?         

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy P.Urbaniak wyjaśnił, że jest to przedział osób 45+, 

którzy wyszli ze starego systemu pracy i weszli w nowy system. Nie dokształcali się. 

Przypomniał, że obecnie odbudowywane jest szkolnictwo zawodowe. Szkoły mają bardzo 

dobre podstawy, aby przygotować pracownika do konkretnej pracy. Analizował temat z 
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zespołem ds. programów i wynik jest taki, że jest to grupa osób długotrwale bezrobotnych. W 

prezentacji nie ma informacji jakie konkretnie są to zawody, ale będą to głównie zawody 

związane z branżą budowlaną.     

 

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie J.Saczuk wtrącił, że w obrębie 

działania urzędu są niskopłatne oferty pracy w porównaniu do zachodniej części Polski. W tej 

grupie z wykształceniem zawodowym są w większości fachowcy, którzy często za niskie 

wynagrodzenie nie chcą przyjąć oferty pracy. Wskaźnik bezrobocia w tej grupie zawodowej 

jest najwyższy.              

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy P.Urbaniak kontynuował mówiąc, że ofert pracy w 

okresie od stycznia do sierpnia ogółem w Urzędzie Pracy było 7 279, w tym z powiatu 

częstochowskiego 2 257. Wysokość środków z EFS, FP i PFRON będących w dyspozycji PUP 

w Częstochowie z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r. 

wynosi 18 422 800 zł. Największe źródła finansowania to obecnie środki EFS Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER (ponad 7,1 mln zł) i środki EFS RPO WSL 

(ponad 6,5 mln zł). Urząd cały czas dysponuje środkami na aktywizacje bezrobotnych i 

zaprasza do zgłaszania się pracodawców po pomoc do Urzędu. Podziękował wójtom i 

burmistrzom współprace, gdyż w 100% osoby bezrobotne z powiatu skorzystały z programów 

„Praca dla środowiska” i „Aktywna wieś”. Następnie przedstawił procedurę zatrudniania 

cudzoziemców. Około 98% obywateli Ukrainy korzysta z dwóch proponowanych form.  Od 

początku roku wpisano do ewidencji 12 771 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

obywatelom ze wschodu.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady U.Całusińska zapytała, czy jest większe zainteresowanie 

tworzeniem własnych firm? Jakie firmy powstają? W jaki sposób PUP pomaga odważnym i 

czy monitoruje? Czy w ostatnim czasie dużo więcej firm upada?   

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy P.Urbaniak odpowiedział, że Urząd od lat dysponuje 

środkami zarówno unijnymi, jak i krajowymi – dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 280 – 300 działalności gospodarczych otwiera się ze wsparciem Urzędu Pracy. 

Kwota jaką Urząd przewiduje na wsparcie dla osoby bezrobotnej to 16 tys. zł brutto na 

utworzenie samodzielnej, jednoosobowej działalności gospodarczej. Działalność przez 

określony czas musi być prowadzona. W branży „męskiej” jest to głównie branża budowlana – 

roboty wykończeniowe, roboty lekkie budowlane, natomiast w branży „kobiecej” są to branże 

fryzjerskie i kosmetyczne. Odnośnie firm, które się zamykają Urząd nie prowadzi statystyk.    

 

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie J.Saczuk uzupełnił, że jednym 

ze wskaźników efektywności działań PUP są dane dotyczące ile osób po okresie 12 miesięcy 

prowadzi nadal działalność. Wskaźniki są wysokie i dzięki temu Urząd uzyskuje nagrody z 

Ministerstwa. Około 95% utworzonych firm pozostaje w dalszej działalności.  

 

Członek Zarządu H.Kasiura powiedział, że stopa bezrobocia na rynku pracy w powiecie 

częstochowskim w końcu zeszła do jednocyfrowej liczby. W 2016 roku było powyżej 11% 

obecnie jest 6,2%, choć i tak jest wyższa w stosunku do średniej krajowej, czy średniej 

wojewódzkiej. Niestety obszary na wschodzie powiatu częstochowskiego nadal mają wyższą 

stopę bezrobocia, co widać było na slajdzie. Podziękował dyrektorom za alokacje środków z 

funduszu pracy na tereny o wysokiej stopie bezrobocia, m.in. Koniecpol i pozostałe gminy na 

ścianie wschodniej. Przyczyn należy szukać w czterech obszarach: długotrwałe bezrobocie, 

otrzymywanie zaświadczenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby poszukujące pracy, 

trudna dostępność rynku pracy (tereny odległe są od większego rynku pracy w Częstochowie i 

mniejsza liczba działalności gospodarczych na tych terenach, a w związku z tym mała 
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możliwość zatrudnienia). 18,5 mln zł (około 40%) wynosi alokacja środków dla terenów 

podległych Gminnemu Centrum Pracy, co wspomaga rynek pracy i pracodawców. Poprosił, 

aby powyższy kierunek w dalszym ciągu utrzymywać i zwiększać subsydiowanie miejsc pracy, 

na terenach gdzie bezrobocie jest największe.                          

 

Przewodniczący Rady A.Kubat podziękował panu dyrektorowi za przedstawioną informację.      

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy P.Urbaniak podziękował za zaproszenie na sesje.  

 

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

łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim.       

 

Ad.8 

Kierownik nadzoru wodnego Częstochowa M.Rachwalik w imieniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Zarząd Zlewni w Sieradzu poinformował, że na terenie działania powiatu częstochowskiego 

znajdują się trzy nadzory wodne: Częstochowa (największy), Radomsko i Kłobuck. Następnie 

przedstawił zestawienie działań inwestycyjno – utrzymaniowych podejmowanych w 2018 roku 

na terenie poszczególnych nadzorów wodnych stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

    

Wiceprzewodnicząca Rady U.Całusińska poinformowała, że na posiedzeniu komisji 

Infrastruktury… wysłuchano bardzo szczegółowego sprawozdania. Powiedziała, że przełom 

rzeki Warty od Częstochowy, jeszcze za Kłobukowicami jest najpiękniejszym odcinkiem w 

całym jej biegu i w związku z tym uważa, że Wody Polskie powinny „chuchać i dmuchać”, aby 

takim pozostał. Melioracja, która niegdyś się odbyła trochę zniszczyła krajobraz. Bardzo 

dużym problemem są bobry, wydry, które są pod ochroną. Podkreśliła, że za mało jest 

pracowników fizycznych do tej pracy i w związku z tym poprosiła Zarząd, aby wspomógł 

Wody Polskie (pana M.Rachwalika jako przedstawiciela) by poluzowano politykę płacową i 

można było więcej pracowników fizycznych zatrudnić. Stwierdziła, że samo przygotowanie 

merytoryczne i przyglądanie się nie wiele da, potrzebni są pracownicy fizyczni. Poprosiła 

Zarząd, aby wspomógł kierownika. Poinformowała, że pismo do Zarządu Wód Polskich zostało 

przekazane w kwestii wykonanych prac i z prośbą o więcej.        

 

Radna M.Dziura powiedziała, że z początkiem roku złożyła interpelacje w sprawie 

konserwacji cieku wodnego od Lgoczanki w kierunku zbiornika w miejscowości Lelów 

(przepust jest niedrożny ze względu na liczne zakrzaczenia i tamy bobrowe). Zapytała, czy 

mogłaby w tej kwestii uzyskać dzisiaj odpowiedź? 

 

Kierownik nadzoru wodnego Częstochowa M.Rachwalik odpowiedział, że tym terenem 

zajmuje się inny nadzór. Powiedział, że przekaże sugestie osobie z danego nadzoru.         

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW 

Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku.        

 

Ad.9 
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. 
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Radny I.Palutek odniósł się do zmian w budżecie, które dotyczą znacznej kwoty pieniędzy. 

Mowa jest o trzech głównych zadaniach, które omawiane były również na posiedzeniach 

komisji Infrastruktury… i komisji Budżetu…. Powiedział, że radni klubu PiS nie są 

„przeciwni” przebudowie czy remontowi dróg, ale nie zgadzają się, aby o takich inwestycjach 

dowiadywać się na posiedzeniach komisji. Projekty były już wcześniej uruchomione i złożone, 

ale nie wiadomo było, czy pieniądze powiat otrzyma. Uważa, że radni powinni to „dotknąć”. 

Stwierdził, że po to są komisje merytoryczne, po to jest komisja Infrastruktury…, aby radni 

mogli jechać na odcinki dróg i przekonać się jak one wyglądają, następnie przewodniczący 

powinien złożyć sprawozdanie na posiedzeniach komisji przedsesyjnych albo na sesji. Nie 

może być tak, że pan skarbnik przedstawia zadania, ale nie mówi ile kosztują. Bardzo się 

cieszy, że powiat otrzymał 28 mln zł (ogromna kwota) i liczy, że samorządy dołożą 10 mln zł. 

Wszystko okaże się czy dadzą, osobiście ma wątpliwości. Wiadomo, że będzie to koszt w 

granicach 48 mln zł, takie jest założenie. Powiat jest przed przetargami. Radni nie widzieli tych 

dróg. Zapytał czy te drogi są tak naprawdę zrujnowane, a może są w dobrym stanie? Czy 

znajdują się na terenach zabudowanych, czy może w polach i są bardzo mało uczęszczane? 

Osobiście był w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, gdzie uzyskał wyjaśnienie, że „przebudowa 

drogi” wiąże się z jezdnią i sprawami towarzyszącymi tj. ścieżka pieszo – rowerowa, natomiast 

„remont drogi” ogranicza się do samej jezdni. Członkowie komisji dowiedzieli się od 

wicestarosty J.Miarzyńskiego, że w powyższych przypadkach o których jest dzisiaj mowa i 

które  mają wejść do budżetu powiatu będzie różnie (w jednym miejscu przebudowa, w jednym 

tylko nakładka, w innym tylko chodnik, czy tylko nawierzchnia). Bardzo mu się to nie podoba, 

że można tak robić. Są to ogromne pieniądze. Chciałby, aby się wszystko udało. Chciałby i 

życzyłby, aby pisma, które będzie składał Zarządu Powiatu Częstochowskiego do władz 

nadrzędnych w sprawie zwiększenia z 55% dofinansowania się ziściły. Uważa, że radni muszą 

wiedzieć i widzieć, aby nie musieli między sobą pytać, jak dana droga wygląda, czy 

rzeczywiście wymaga remontu, czy przebudowy. Poprosił o wzięcie powyższej sugestii pod 

uwagę.  

 

Przewodniczący Rady A.Kubat  podziękował Przewodniczącemu klubu PiS za deklaracje, że 

będzie wspierał działania Zarządu. Dobrym obyczajem obecnej Rady jest, że wszelkie kwestie 

rozpatrywane są pod kątem merytorycznym na danej komisji. Radni Zasze otrzymują wszelkie 

informacje. Cieszy się, że są głosy, które wzbogacają działanie Rady. Wspólnie ze Starostą i 

członkami Zarządu zastanawiali się na tym tematem. Oczekują propozycji i głosów 

wątpliwości, gdyż głos opozycji jest bardzo istotny. Odniósł się do słów Wiceprzewodniczącej 

Rady w kwestii pieniędzy przydzielonych przez Rząd, powiat postara się je dobrze 

zagospodarować. Mają deklaracje wielu gmin, że będą w kosztach partycypować. Uważa, że 

wspólnie dadzą radę.   

 

Wicestarosta J.Miarzyński odniósł się do tematu poruszonego na komisjach. Przypomniał, że 

od trzech kadencji Rad Powiatu i Rad Gmin analizowane były powyższe projekty 

przebudowywanych dróg. Dotyczy to trzech zadań zgłoszonych do Funduszu Dróg 

Samorządowych. Temat znany jest od 2013 roku (za kadencji 2010 – 2014, 2014 – 2018 i 2018 

- 2022 ). Większość z obecnych na sali radnych była członkami poprzednich Rad, również 

Przewodniczący Ignacy Palutek powinien wiedzieć jaki zakres obejmują projekty. Był plan, 

aby zrealizować dziesięć dokumentacji technicznych. Wykonano sześć, albo w rozbiciu na 

jeszcze jeden to siedem. Niektóre z nich zrealizowano. Przypomniał na jakie zadania wykonano 

dokumentacje: 

 Rybna – Kokawa - Mykanów – DK1, 9 km – zadanie zostało zrealizowane (trzy 

inwestycje);  

 Marianki Rędzińskiej – Rudniki, zadanie zostało zrealizowane (dwie inwestycje).  

 Rudniki do Wancerzowa jak i od Rędzin do Jaskrowa. Zadanie Rudniki – Wancerzów 

zostało zgłoszone i otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych;  
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 Kłomnice – Kruszyna (od DK91, czyli od Widzowa, przez Kruszynę, Borowno do DK1 

i częściowo Widzów został zrealizowany). Większość z tego projektu jest zgłoszona do 

Funduszu Dróg Samorządowych;    

 DK1 przez Borowno do Rzerzęczyc przez Witkowice do Skrzydlowa - Krasice – 

Mokrzesz. Trzy inwestycje z projektu zostały zrealizowane - około 9 km, zostało 

niecałe 12 km. Część projektu obejmuje pętle od Borowna w kierunku Wikowic;  

 Huta Stara Poczesna – Wrzosowa – Mazury. Część projektu zostanie zgłoszony do 

Funduszu Dróg Samorządowych. Część projektu przez dwa lata była realizowana 

(Wrzosowa).  

  Mykanów przez DK1, niedługo węzeł autostradowy Mykanów – Kościelec, przez 

Kościelec do Rudnik. Zadanie czeka, ponieważ obecnie odbywa się przebudowa DK1 

pod autostradę.  

Radni zadania powinni znać już od sześciu lat. Znają je także włodarze gmin. Poprzednie Rady 

zaakceptowały dokumentacje i projekty. Rady Gmin przekazywały dofinansowanie do 

dokumentacji. Przez te lata zostały wykonane regulacje stanów prawnych nieruchomości 

mimo, że uzyskano pozwolenie z RID-u (Realizacja Inwestycji Drogowych). W sytuacji, kiedy 

trzeba było poszerzyć drogę do istniejącego pasa drogowego trzeba było zapłacić Chcąc 

uniknąć całkowitych odszkodowań na podstawie art.73 i 62 regulowali, aby było ich jak 

najmniej. Stwierdził, że nie można powiedzieć, że zakres zadań nie był znany. Następnie 

odniósł się do obecnej kadencji i momentu składania wniosków. W kwietniu Zarząd 

informował radnych na wyjazdowym posiedzeniu komisji Infrastruktury…, która odbyła się w 

obwodzie mostowo – drogowym w Poczesnej o dofinansowaniu z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Omawiano jaki zakres obejmują projekty. Następnie przypomniał i omówił 

najdłuższy projekt 15,1km, który zaczyna się w gminie Kłomnice, przez 736 m biegnie do 

targowiska, gdzie frezowana jest tylko ostatnia warstwa i położony zostanie asfalt nawierzchni, 

a na przeciwko targowiska na dł. 330 m zostanie wykonane odwodnienie i chodnik, następnie 

od torów kolejowych w kierunku Zdrowej – 2 km generalna przebudowa – chodnik i droga, 

następnie od Zdrowej w kierunku Kruszyny, gdzie jest już chodnik będzie tylko 

dostosowywana droga do odpowiednich parametrów, czyli zmiana nawierzchni drogi (330 m). 

W pobliżu GOPS- u w Zdrowej (370 m) będzie generalna przebudowa z budową chodnika, 

następnie w kierunku Kruszyny zostanie wykonana droga 3,5 km bez chodnika. Starają się, aby 

wszędzie droga uzyskała parametry powiatowe. Poza terenem zabudowanym droga poszerzana 

jest do 6 m. W Kruszynie, w terenie zabudowanym (1,9 m) budowany będzie chodnik, a w 

miejscach, gdzie już jest, nie zostaje ruszony. W miejscach kiedy jest wykonywane 

odwodnienie chodnik będzie tylko remontowany. W Kruszynie w niektórych miejscach 

powstaną parkingi, a na końcu gminy rondo. Na odcinku niezabudowanym do Borowna będzie 

tylko przebudowa drogi wraz z jej poszerzeniem. W Borownie na odcinku do kościoła przez 

centrum Borowna do ul. Wolności wykonywane będzie tylko frezowanie ostatniej warstwy i 

położony asfalt. Na odcinku z Borowna do Wikowic  wykonywana zostanie generalna 

przebudowa. Chodnik tylko w terenie zabudowanym. Podkreślił, że przebudowywane są tylko 

odcinki, które tego wymagają. Dostosowywane są do parametrów obecnie obowiązujących w 

rozporządzeniach - droga powiatowa 6 m. Ponadto powiedział, że pozostałe projekty wyglądają 

podobnie. Rada została poinformowana o składanych projektach przez Starostę na posiedzeniu 

kwietniowej sesji oraz na komisjach. Poinformował, że zawsze jest możliwość wyjazdu. 

Osobiście proponował na wtorkowej komisji, aby po posiedzeniu jechać i obejrzeć zakres 

realizacji tych zadań.                

 

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

 

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

Nr IX/66/2019  w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 

częstochowskiego na 2019 rok. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad.10 

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. Zapytał, czy są 

uwagi i zapytania do projektu uchwały.  

 

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

uchwały.  

 

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

Nr IX/67/2019  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2019-2027. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Wyniki głosowania  

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019–2027. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej Janowski, 

Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Andrzej 

Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam Markowski, Jan 

Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta Tomza, Edyta 

Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 
 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 
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Ad. 11 

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

kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr IX/68/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

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

 

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

uchwały. 

 

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

IX/69/2019 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 
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Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad.13 

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

wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr IX/70/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie 

usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z 

dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad.14 

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

inicjatywy uchwałodawczej 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr IX/71/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady A.Kubat poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w 

sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Częstochowskiego został 

udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są 

uwagi i zapytania do projektu uchwały.  

 

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

 

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

Nr IX/72/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

Powiatu Częstochowskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami Powiatu Częstochowskiego.  

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 
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Ad.16 

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

środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr IX/73/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 

Państwowej Straży Pożarnej. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.   

 

Ad.17  

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

środków finansowych dla Policji 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 22 radnych: jednomyślnie 22 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr IX/74/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 

Policji.  

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 
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Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.   

 

Ad.18 

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

skargi na działalność Starosty Częstochowskiego został udostępniony w systemie eSesja. 

Skargą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zajęła stanowisko, aby Rada 

Powiatu uznała skargę za nieuzasadnioną zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego 

protokołu. Zapytał, czy są uwagi i zapytania związane ze skargą, bądź z projektem uchwały. 

 

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

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: 14 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” 

podjęła uchwałę Nr IX/75/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Częstochowskiego tym samym uznała skargę za nieuzasadnioną. Uchwała stanowi załącznik nr 

16 do niniejszego protokołu. 

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Częstochowskiego. 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Adam Jaruga, 

Gwidon Jelonek, Henryk Kasiura, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Jan Miarzyński, Adam 

Morzyk, Krzysztof Smela, Danuta Tomza, Adam Wochal 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8) 

Maciej Janowski, Katarzyna Kapica, Robert Knysak, Elżbieta Łągiewka, Magdalena 

Maciążka, Adam Markowski, Ignacy Palutek, Edyta Wierzbińska 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A.Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.   

 

Ad.19 

Przewodniczący Rady A.Kubat poinformował, że sprawozdanie z gospodarowania 

powiatowym zasobem nieruchomości za I półrocze 2019 roku zostało udostępnione w 

systemie eSesja i zaakceptowane przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i 

zapytania do sprawozdania.  

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

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

z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za I półrocze 2019 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości 

za I półrocze 2019 roku. 

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (22) 

Urszula Całusińska, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert 

Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Adam 

Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 

Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Monika Kosielak 

 

Ad.20 

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

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

zastosowano odroczenie terminu w okresie I półrocza 2019 roku zostało udostępnione w 

systemie eSesja i zaakceptowane przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i 

zapytania do informacji.  

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację nt. należności przysługujących powiatowi, 

które zostały morzone, rozłożone na raty lub wobec których zastosowano odroczenie terminu 

w okresie I półrocza 2019 roku. Informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad.21 

Przewodniczący Rady A.Kubat odczytał informacje Przewodniczącego Rady o 

oświadczeniach majątkowych radnych: początkowych oraz za 2018 rok. Zapytał, czy są 

uwagi i zapytania do informacji.  

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację Przewodniczącego Rady o 

oświadczeniach majątkowych radnych: początkowych oraz za 2018 rok. Informacja stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Ad.22 

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

półrocze 2019 roku zostało udostępnione w systemie eSesja i zaakceptowane przez komisję 

merytoryczną.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A.Wochal odczytał sprawozdanie komisji Rewizyjnej 

za I półrocze 2019 roku. 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 

roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  
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Ad.23 

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

okresie od ostatniej sesji tj. od 18 lipca 2019 roku stanowiącą załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu w Biurze Rady.  

 

Ad.24 

----- 

 

Ad.25 

Przewodniczący Rady A.Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 11.51 zamknął 

IX Sesję 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 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Protokołowała  
Sylwia Knapik 

 

 

 


