
 

Protokół nr X/19 

z X Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego 

odbytej w dniu 17 października 2019 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 10:02 otworzył obrady  

X Sesji witając radnych i gości, w tym włodarzy gm. Mstów. Złożył gratulacje nowo 

oraz ponownie wybranym parlamentarzystom RP i prosił kluby radnych, aby 

przekazać je adresatom. Wyraził przekonanie, że nowi posłowie i senatorowie będą 

wspomagać powiat dla dobra powiatu oraz gmin i w tym kierunku działać w komisjach 

parlamentarnych. 

 

Ad. 2 

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

w posiedzeniu uczestniczy 25 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 25 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad. 3 

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

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

i propozycje zmian.  

 

Skarbnik K. Toczko w imieniu Zarządu zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na 

lata 2019 – 2027 ujętą w porządku obrad w pkt. 8. Powiat w najbliższym czasie będzie 

realizował 3 zadania wieloletnie. Autopoprawka wynika z potrzeby doszacowania 

poprzetargowego, jako że dwa przetargi się odbyły. Cena uzyskana w przetargu na 

zadaniu w gm. Poczesna okazała się droższa o 227000 zł, niż zakładano, natomiast w  

zadaniu w gm. Rędziny i Mstów okazała się niższa o 300 000 zł. W związku z tym 

środki przesuwa się odpowiednio. Porozumienia z gminami współfinansującymi 

inwestycje będą korygowane w dalszej perspektywie tak, aby wszyscy w równej 

wysokości odczuli zmiany na zadaniach. 

 

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

porządek obrad. 

 
Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie porządku obrad. 

"za": 22, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 

Wyniki imienne: 

"za" (22) 
Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Gwidon 

Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, 

Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta Tomza, Edyta Wierzbińska, 
Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (3) 
Maciej Janowski, Adam Jaruga, Adam Markowski 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad X 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 

2019 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego.  

12. Sprawozdanie z realizacji programu „Strategii Rozwoju Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2018 rok. 

13. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok 

szkolny 2018/2019. 

14. Informacja Starosty Częstochowskiego o oświadczeniach  majątkowych 

pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2019 rok. 

15. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.  

17. Zamknięcie obrad X Sesji. 

 
Ad. 4 

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

z dnia 19 września 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 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” przyjęła 

protokół nr IX/19.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
"za": 23, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 
"za" (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Adam 

Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, 

Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta Tomza, Edyta 

Wierzbińska, Adam Wochal 

 
NIEOBECNI (2) 

Maciej Janowski, Adam Markowski 

 

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z klubami radnych do Komisji 

Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: 
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1. Grzegorz Dyner 

2. Adam Jaruga 

3. Elżbieta Łągiewka  

 

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

Komisję Uchwał  i Wniosków w ww. składzie. 
 
Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Powołanie komisji uchwał i wniosków. 
"za": 23, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 
Wyniki imienne: 

"za" (23) 
Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Adam 

Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, 

Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta Tomza, Edyta 
Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (2) 
Maciej Janowski, Adam Markowski 

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

Ad. 6 

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

okresie międzysesyjnym tj. od 19 września 2019 roku, w tym informację o zadaniach 

realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne i wydziały starostwa. 

Nadmienił, iż dobrze byłoby, aby włodarze gmin częściej pojawiali się na sesjach 

powiatu, aby zorientować się, nad czym się debatuje. Z gminą Mstów, której włodarze 

są dziś obecni dobrze się współpracuje. Mają swojego przedstawiciela w prezydium -

Wiceprzewodniczącą Rady, która mocno zabiega i która na posiedzeniu komisji 

infrastruktury spory wykład zrobiła, co trzeba w gminie jeszcze poczynić. We 

wspólnych działaniach z gminą przy konstruowaniu projektu w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych wszystko poszło szybko i sprawnie, a nawet będzie niższa 

kwota za realizację inwestycji. Starosta poinformował ponadto, że cały czas 

prowadzone są rozmowy z wójtami 6 gmin objętych Fundusze Dróg Samorządowych: 

Poczesna, Mstów, Kłomnice, Rędziny, Mykanów, Kruszyna. Dzisiaj w obecności 

także skarbników chcą dokonać decydujących ustaleń nt. finansowania. Starosta 

nadmienił, że pojawiła się również sytuacja nieprzewidywalna. Otóż w gm. Rędziny, 

której władze od kwietnia miały informację o zadaniu i które deklarowały udział 

finansowy po 6 miesiącach nastąpiła próba kontestacji. W sprawę zaangażowali się 

radni powiatu: Adam Jaruga, Katarzyna Kapica, Jan Miarzyński, którym dziękuje za 

wsparcie i przekonanie do sprawy radnych gminy. Liczy zatem, że gmina ze swoich 

zobowiązań się wywiąże. Ma też prośbę do radnych o dalsze tego typu wsparcie i 

zaangażowanie dla powiatowych przedsięwzięć, a także trzymanie wspólnego frontu 

działań, bowiem po pieniądze darowane zawsze warto sięgać i zawsze zadania takie 

powinny mieć priorytety, bez względu na to, kto jest inicjatorem. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 7 

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

w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok został udostępniony w systemie 

eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Poprosił skarbnika o 

rekomendację.  
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Skarbnik K. Toczko przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

powiatu częstochowskiego na 2019 rok. Proponowane zmiany zostały przedstawione 

w zaktualizowanych załącznikach obejmujących: przychody i rozchody powiatu, plan  

wydatków inwestycyjnych, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

unijnych, dochody i wydatki powiatu związane z realizacją zadań na podstawie 

porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami - zgodnie z § 6 uchwały. Zmiany 

w budżecie dotyczą: zwiększenia dotacji celowej w ramach PROW na scalenia 

gruntów, zwiększenia subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli, opóźnień 

wpływu dotacji unijnych na projekty RPO i finalnych rozliczeń w tym zakresie,  

zabezpieczenia środków na kursy i szkolenia dla uczestników projektu RPO w zakresie 

oświaty, zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności i zwrotów za energię i reklamy w 

dps-ach i przeznaczenia ich na wynagrodzenia pracownicze, zwiększenia planu 

dochodów z tytułu najmu na zakup oleju opałowego ZSz w Złotym Potoku, 

uzupełnienia wydatków bieżących w DD Chorzenice, zabezpieczenia niedoborów na 

wynagrodzenia w oświacie.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu 

uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska podziękowała Zarządowi Powiatu za 

adaptację budynku gospodarczego na warsztaty szkolne dla Szkoły Przysposabiającej 

do pracy w SOSzW w Bogumiłku. Powstały imponujące, budzące podziw pracownie 

zawodowe, których mogą pozazdrościć inne dobrze przygotowane szkoły. Pracownie 

gastronomiczne znajdują się również w ZSzP w Koniecpolu oraz w ZSz w Złotym 

Potoku (nowo powstałe), ale potrzebna jest tam promocja, bo nie ma żadnego naboru. 

Trzeba się zatem problemem zająć i przyciągnąć młodzież. Prosi zatem wydział EZK, 

aby zajął się problemem i przeanalizował, dlaczego nie ma chętnych, podczas gdy w 

Częstochowie jest nadmiar.  

 

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

ww. projekt uchwały. 

 

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

Nr X/76/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok. 
"za": 24, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 
Wyniki imienne: 

"za" (24) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 
Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, 

Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 
Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (1) 
Adam Markowski 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 8 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027  
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został udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. 

Skarbnik w pkt. 3 zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem  

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Skarbnik K. Toczko poinformował, że propozycje zawarte w projekcie uchwały wraz 

z autopoprawką, o której wspominał przy porządku obrad odzwierciedlają zapisy 

zawarte w uchwale w sprawie zmian w budżecie powiatu.     

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu 

uchwały, a następnie wobec braku głosów poddał pod głosowanie. 

 

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

uchwałę Nr X/77/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

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

niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na 

lata 2019 – 2027. 
"za": 24, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 
"za" (24) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, 
Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 
NIEOBECNI (1) 

Adam Markowski 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

Ad. 9 

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

zaciągnięcia kredytu został udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany przez 

komisję merytoryczną. Poprosił skarbnika o rekomendację. 

 

Skarbnik K. Toczko poinformował, że kredyt jest niezbędny do dofinansowania  

3 projektów unijnych w ramach RPO, na które w rb. nie zostały przekazane środki. 

Proponowana do zaciągnięcia kwota wynosi 2,3 mln zł i jest działaniem 

wyprzedzającym finansowanie przez UE. Dotyczy: modernizacji bazy dydaktycznej 

ZSzP w Koniecpolu i w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku 

oraz termomodernizacji w DPS Lelów.   

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości I. Palutek 
poinformował, że jako opozycja zawsze są uczuleni na zaciągane kredyty. W tym 

przypadku jednak nie będą protestować, gdyż jest to „chwilówka” przeznaczona na 

realizację inwestycji w placówkach oświatowych i w domach pomocy społecznej. 

Klub PiS podejmuje zatem decyzję o poparciu uchwały.  

 

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

ww. projekt uchwały. 
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Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednomyślnie 24 głosami „za” podjęła 

uchwałę Nr X/78/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu. Uchwała stanowi załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
"za": 24, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 
"za" (24) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 
Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, 

Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 
 

NIEOBECNI (1) 

Adam Markowski 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

Ad. 10 

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

zmiany 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. Poprosił skarbnika o 

rekomendację. 

 

Skarbnik K. Toczko przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu 

zakończenia budowy magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg w 

Obwodzie Drogowo-Mostowym w Koniecpolu, co pociąga za sobą aktualizację 

harmonogramu spłat pożyczki z 2023 roku do 2024 roku.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu 

uchwały, który wobec braku głosów poddał pod głosowanie. 

 

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

uchwałę Nr X/79/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

"za": 24, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 
Wyniki imienne: 

"za" (24) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 
Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, 

Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 
 

NIEOBECNI (1) 
Adam Markowski 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

Ad. 11 

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

wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego został  
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udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. 

Zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały, a następnie wobec braku 

głosów poddał go pod głosowanie. 

 

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

uchwałę Nr X/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

"za": 24, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

"za" (24) 
Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, 

Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 

Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (1) 
Adam Markowski 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

Ad. 12 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie z realizacji „Strategii 

Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2018 rok 

zostało radnym przekazane za pośrednictwem systemu eSesja i zaakceptowane przez 

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

zapytania, a następnie wobec braku głosów poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

 

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

ww. sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z realizacji programu „Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” 
za 2018 rok. 

"za": 24, "przeciw": 0, "wstrzymało się": 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

"za" (24) 
Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej 

Janowski, Adam Jaruga, Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Monika Kosielak, Andrzej Kubat, 

Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta 
Tomza, Edyta Wierzbińska, Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (1) 
Adam Markowski 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że informacja o stanie realizacji 

zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2018/2019 została 

radnym przekazana w materiałach sesyjnych za pośrednictwem systemu eSesja. 

Informacja została zaakceptowana przez komisję merytoryczną. Prosi o rekomendację 

i jednocześnie otwiera dyskusję.  

 

Wicestarosta J. Miarzyński odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącej rady  

U. Całusińskiej, która jak przypuszcza, właśnie z tej informacji zaczerpnęła wiedzę o 

braku naboru do szkół o charakterze gastronomicznym. Otóż na str. 3 dokumentu jest 

informacja, iż nie ma naboru, ale do szkół zawodowych branżowych - zawód kucharz, 

natomiast do techników są, zarówno w ZSzP w Koniecpolu, jak i w ZSz w Złotym  
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Potoku. W roku szkolnym 2018-2019 do szkoły w Złotym Potoku było przyjętych 17 

uczniów na ten kierunek, a do szkoły w  Koniecpolu 9. W rb. w technikum nabory są, 

nie ma natomiast w szkołach branżowych zawodowych. 

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych. Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że informacja starosty o 

oświadczeniach  majątkowych członków zarządu, skarbnika i sekretarza powiatu oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych i innych osób wydających decyzje 

administracyjne za 2018 rok została radnym przekazana w materiałach sesyjnych za 

pomocą systemu eSesja.  

 

Starosta K. Smela przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych 

pracowników starostwa za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości ww. informację o oświadczeniach 

majątkowych.  

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił korespondencję, która wpłynęła do 

Rady w okresie od ostatniej sesji tj. od 19 września 2019 roku. Informacja stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu  

w Biurze Rady.  

 

Ad. 16 

Wiceprzewodnicząca Rady U. Całusińska przedstawiła potrzeby drogowe pilne do 

wykonania w gm. Mstów wraz z komentarzem. W ww. sprawach zostały zgłoszone do 

starosty stosowne interpelacje. Do potrzeb tych należy: 

 instalacja zabezpieczeń: świateł pulsujących bądź progów zwalniających na 

odcinku drogowym Przeprośna Górka – Siedlec; 

 prace zapewniające bezpieczeństwo na odcinku Małusy - Turów;  

Małusy – Zawady; 

 wykonanie odwodnienia i chodników w Małusach; 

 doprowadzenie do właściwego stanu jezdni i chodników przy drodze 

powiatowej w Brzyszowie, w tym kontrola obecnego stanu;  

 wykonanie przejścia dla pieszych, w tym wymalowanie pasów w 

Kobyłczycach i Kłobukowicach (ponowna prośba radnej o interwencję);  

 wykonanie nakładki oraz budowa rond przy drodze wojewódzkiej  

przebiegającej przez gm. Mstów; 

 wykonanie nakładki na drodze powiatowej przy ul. Wolności we Mstowie; 

 wycinka drzew i naprawa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie.   

Radna podziękowała władzom powiatu za prace drogowe wykonane dotychczas w gm. 

Mstów prosząc jednocześnie o podjęcie działań w ww. sprawach, które notabene 

zgłaszają mieszkańcy oraz radni na sesjach gminy. Radna oznajmiła, że martwi ją 

wzrost cen uzyskiwanych w przetargach drogowych oraz brak wykonawców i nie 

chciałaby, aby oczekiwania powiatu oraz gmin współfinansujących zadania powiatowe 

okazały się bezowocne.  
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Ad. 17 

Rady A. Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz.10:57 zamknął obrady  

X 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 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

 
Protokół sporządziła Iwona Ciniewska  


