
 

Protokół nr XII/19 

z XII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego 

odbytej w dniu 18 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 9:06 otworzył obrady XII Sesji 

witając radnych i gości.  

 

Harcerze z częstochowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce 

starosty Krzysztofa Smeli Betlejemskie Światło Pokoju. 

 

Ad. 2 

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

uczestniczy 23 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych  

oraz pozostałych uczestników stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   

 

Radni nieobecni: 

1. Grzegorz Dyner 

2. Monika Kosielak  

 

Ad. 3 

Dyrektor Częstochowskiego Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie 
Adam Banasiak przekazał na ręce starosty Krzysztofa Smeli dyplom za uzyskanie przez 

powiat częstochowski III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych 

przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Starosta K. Smela podziękował za dyplom, który przede wszystkim jest podziękowaniem dla 

pracowników CzBGiTR, którzy tak dobrze radzą sobie ze scaleniami, że minister i jego 

służby zauważają to. Wszystkim im bardzo dziękuje, bo każde wyróżnienie motywuje do 

jeszcze lepszej pracy. Scalenia w powiecie nie kończą się i jeśli tylko pojawią się dodatkowe 

środki rządowe, to zostaną podjęte starania o dalsze prace w pozostałych gminach, które na to 

oczekują. 

 

Ad. 4 

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. Wobec ich braku poddał porządek obrad pod głosowanie.   

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych jednomyślnie: 21 głosami „za” przyjęła porządek 

obrad. 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Przegłosowanie porządku obrad. 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Urszula Całusińska, Sebastian Cierpiał, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, 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 
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BRAK GŁOSU (1) 

Mieczysław Chudzik 

 

NIEOBECNI (3) 

Grzegorz Dyner, Maciej Janowski, Monika Kosielak 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad XII Sesji i powitanie.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.   

3. Wręczenie staroście częstochowskiemu dyplomu za uzyskanie III miejsca  

w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych. 

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

6. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

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

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027 wraz z autopoprawką oraz projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok wraz z 

autopoprawką. 

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących  

projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej; 

b. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady; 

c. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz 

wobec wniosków komisji; 

d. dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2020-2027; 

e. dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2020 rok; 

f. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027; 

g. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Częstochowskiego na 2020 rok. 

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 zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

leasingowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 

2020 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Częstochowskiego na 2020 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych 

przez powiat częstochowski. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

19. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

20. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.  

21. Zamknięcie obrad XII Sesji. 

 
Ad. 5 

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

z dnia 28 listopada 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 go pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych: jednomyślnie 21 głosami „za” przyjęła protokół nr 

XI/19.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Urszula Całusińska, Sebastian Cierpiał, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, 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 

 

BRAK GŁOSU (1) 

Mieczysław Chudzik 

 

NIEOBECNI (3) 

Grzegorz Dyner, Maciej Janowski, Monika Kosielak 

Ad. 6 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z klubami radnych do Komisji Uchwał i 

Wniosków zaproponowano radnych: 

1. Magdalena Dziura 

2. Katarzyna Kapica 

3. Adam Wochal 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych: jednomyślnie 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, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, 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) 

Grzegorz Dyner, Maciej Janowski, Monika Kosielak 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  
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Ad. 7 

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

międzysesyjnym od dnia 28 listopada 2019 roku, w tym informację o zadaniach 

realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne i wydziały starostwa. Szerzej odniósł 

się do wykonywanych zadań W/GN i W/ ZO. Nadmienił, że samorządy gminne ostrożnie 

teraz podchodzą do partycypowania w kosztach wspólnie realizowanych zadań, stąd obawy o 

dalsze partnerstwa. Aczkolwiek są gminy chętne do współfinansowania zadań powiatu. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 8 

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

 uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2020 rok; 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 

2020-2027  

zostały udostępnione w systemie eSesja. Dokumenty były rozpatrywane w komisjach Rady i 

zostały przez nie pozytywnie zaopiniowane. Do ww. projektów zostały wniesione 

autopoprawki zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. Przewodniczący poprosił 

skarbnika powiatu o komentarz.  

 

Skarbnik K. Toczko przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 

częstochowskiego na 2020 rok. Projekt budżetu wraz z projektem WPFn był rozpatrywany na 

posiedzeniach komisji wraz z objaśnieniami. Zaproponowane w uchwale wielkości budżetowe 

przedstawiają się następująco:  

 dochody 124 029 966 zł 

 wydatki 122 576 402 zł 

 nadwyżka operacyjna 10 311 740 zł 

 nadwyżka budżetowa 1 453 564 zł 

 rezerwy 1 394 000 zł 

 przychody 5 210 480 zł  

 rozchody  6 664 044 zł. 

Na 2020 rok opracowano: plan zadań inwestycyjnych, wydatki na programy i projekty 

współfinansowane środkami unijnymi i innymi zagranicznymi, dochody i wydatki związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacją zadań na podstawie 

porozumień zawartych z samorządami terytorialnymi i organami administracji rządowej, plan 

dotacji udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza publicznych, plan 

dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, wpływy i wydatki 

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zarząd 

Powiatu upoważnia się do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie 

przejściowego deficytu do kwoty 5 000 000 zł. Limit zobowiązań określa się w kwocie 

10 210 480 zł. Na zadania drogowe będzie przeznaczone 34% budżetu, na pomoc społeczną 

16%, na oświatę 15%, na rodzinę 8%. W związku z reformą oświaty i  podwyżkami 

wynikającymi z Karty Nauczyciela należy zabezpieczyć dużo więcej środków z własnych 

dochodów na uzupełnienie subwencji oświatowej. Zadłużenie powiatu jest bezpieczne i na 

koniec 2019 roku wyniesie 32,7 mln zł. Całkiem możliwe, że ujęty w nim planowany kredyt 

w wys. 2,3 mln zł na realizację projektów w pomocy społecznej i w oświacie nie będzie 

potrzebny. Wszystkie dochody i wydatki powiatu zostały ujęte w rozbiciu na poszczególne 

działy budżetowe.  
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Skarbnik K. Toczko przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027. Prognoza została 

opracowana do 2027 roku, w którym to zostaną spłacone ostatnie zobowiązania zaciągnięte 

przez powiat. Załączone w dokumencie tabele pokazują, jak przewidywane są wydatki i 

dochody, a także nadwyżki powiatu w poszczególnych latach oraz jakie będą koszty 

kredytów, pożyczek i obligacji. Plany i zobowiązania ujęte w prognozie na 2020 rok są 

zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok. Prognoza wykazuje wszystkie 

przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji do 2023 roku, w tym: 3 

zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; przebudowę mostu w 

Zawadzie; zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; zadania 

popowodziowe. Składając wnioski do wojewody na zadania realizowane w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych zakładano, że dofinansowanie będzie większe, niż otrzymano, stąd 

większa mobilizacja. Owszem gminy objęte współpracą będą powiatowi pomagać, ale nie 

wszystkie w 100%. Projekt budżetu wraz z WPFn został złożony do Rady Powiatu i do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie i trybie ustawowym w dniu 15 listopada 2019 r. 

Obydwa dokumenty były opiniowane przez komisje Rady, które nie zgłosiły wniosków, ani 

propozycji zmian w planie wydatków budżetowych.  

 

Skarbnik K. Toczko poinformował, że autopoprawka wniesiona do projektu budżetu na 

2020 rok wynika z wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazanych po 

ustawowym terminie przedłożenia projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z nimi 

zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 

w wys.  5 210 480 zł rozbija się na dwie kwoty: 5 000 000 zł dotyczące kredytów i 210 480 zł 

dotyczące pożyczki.  Autopoprawka wniesiona do WPFn na lata 2020-2027 polega na tym, że 

limit zobowiązań w wydatkach majątkowych na zadaniu realizowanym w ramach FDS: 

„Przebudowa dróg powiatowych: Kłomnice – Zdrowa – Kruszyna; Kruszyna – Borowno;. 

Borowno - Witkowice ; Rudniki – Wancerzów”  wynosi 0 zł. Autopoprawka wynika z 

dostosowania wysokości limitu zobowiązań na w/w zadaniu inwestycyjnym do kwot 

poprzetargowych i wartości podpisanej umowy z wykonawcą zadania. Komisja Budżetu 

zapoznała się z obydwoma autopoprawkami i zaopiniowała je pozytywnie. W imieniu 

Zarządu wnosi o przyjęcie budżetu powiatu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 

Ad. 8a 

Skarbnik K. Toczko przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą: 

 projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu; 

 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.  

Opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu; 

Obydwie opinie są dla powiatu pozytywne i nie wnoszą uwag. 

 

Ad. 8b 

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura przedstawiła opinię Komisji dotyczącą projektu 

budżetu powiatu na 2020 rok.  Biorąc pod uwagę zakładane wielkości budżetowe i 

uwarunkowania wpływające na konstrukcję budżetu powiatu w 2020 roku, w tym pozytywne 

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

częstochowskiego na 2020 rok. Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8c 

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

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

wnioski złożone przez radnych do planu projektu budżetu, poza wnioskami drogowymi,  
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których było multum zostały uwzględnione. Wnioski drogowe będą rozpatrywane sukcesywnie 

w trakcie roku zgodnie z możliwościami.  

 

Ad. 8d i 8e 

Przewodniczący Rady A. Kubat otworzył dyskusję nad projektem budżetu powiatu na 2020 

rok i projektem wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Radny A. Markowski w imieniu Klubu Radnych PiS oświadczył, że Klub poprze budżet 

powiatu na 2020 rok z uwagi na zawartą w nim dużą ilość środków rządowych przeznaczonych 

na pomoc samorządową, które pozwolą na realizowanie podstawowych potrzeb mieszkańców, 

głównie pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Są to pieniądze otrzymane od rządu, 

od PiS-u i to należy podkreślać, bo patrząc na inne aspekty można powiedzieć, iż utworzona 

koalicja jest koalicją antypisową. Tymczasem jeśli chodzi o konsumowanie pieniędzy od tego 

„niedobrego” PiS-u, to już zastrzeżeń nie ma. Aczkolwiek nie do końca tak jest, jako że przy 

wejściu do gabinetów starostów dumnie się prezentują tablice poświęcone pozyskaniu środków 

rządowych w ramach FDS, co cieszy. Martwi jednak, że niektóre elementy są zakryte, jak 

autograf premiera RP Mateusza Morawickiego w 2 przypadkach na 3 oraz częściowo nazwa 

Funduszu. Chce wierzyć, że to przypadek. Głosowaniem dzisiejszym na „tak” chcą też 

pokazać, że są ponad niedoskonałościami, aczkolwiek żałują, że klub PiS nie jest traktowany 

po partnersku i że ich przedstawiciele nie zasiadają ani w prezydium Rady, ani nie 

przewodniczą żadnej komisji. Mimo to zagłosują na „tak” z powodu dużych środków 

pomocowych płynących z naszego rządu, ma nadzieję: naszego wspólnego rządu. Wierzy też, 

że środki na lata następne trafią też do innych gmin, bo jest ich w powiecie 16. Zrozumiałe jest, 

że są gminy z większymi możliwościami finansowymi oferujące pomoc dla powiatu, dlatego tę 

pomoc należy doceniać i podkreślać, mimo że padło niezręczne sformułowanie, jakoby 

dokładanie pieniędzy do dróg powiatowych było obowiązkiem gmin. Spośród 30 mln zł 

przeznczonych na inwestycje 1/3 stanowią środki własne powiatu, a 2/3 to środki otrzymane w 

większości od rządu, co trzeba doceniać i podkreślać. Radny wyraził nadzieję, że jego 

wystąpienie wpłynie na pozytywnie myślenie Zarządu Powiatu w tym zakresie.   

 

Przewodniczący Rady A. Kubat w imieniu koalicyjnych klubów radnych przedstawił 

stanowisko wobec budżetu powiatu na 2020 rok oraz odniósł się do wystąpienia przedmówcy. 

Wszystkie drogi w RP są nasze wspólne, ani  PiS-u, ani  PSL-u, a rząd jest po to, aby rządzić w 

imieniu wszystkich Polaków. I nie wydaje mu się, aby jakikolwiek samorząd został pominięty 

z powodu tego, że nie jest w dobrej komitywie z partią rządzącą. Cieszy się z pozyskanych 

funduszy i widzi, że rząd w tym momencie dobrze rządzi. Nie potępia zatem tych działań i 

przypuszcza, że w roku przyszłym środki będą jeszcze większe, co jest zasługą ludzi u steru 

władzy. Ma przy tym nadzieję, że kierunek taki nie zmieni się i środki w samorządach pojawią 

się. Powiat dużo zyskał od rządu i nadal zyskuje. Nie wie, czy to zasługa konstruktywnej 

opozycji, czy coraz lepszej  sytuacji w kraju i patrzenia przez rząd na całą Polskę. Poprzez 

wiele lat razem z radnym A. Markowskim współpracowali i  choć teraz są po innej stronie to 

ma nadzieję, że współpraca nadal będzie konstruktywna. Cieszy się z deklaracji poparcia 

budżetu, bo to dobrze rokuje dla powiatu. Mimo wstępnych podziałów przy konstruowaniu 

składów komisji, nie rzutuje to na pracę Rady, co widać z  przebiegu sesji, które są krótkie, 

sprawne i merytoryczne, a komisje dobrze pracują. Dziękuje radnym za pracę, za perfekcyjne 

przygotowywanie  się w komisjach do sesji, czego efekty widać i gdzie wnoszone są uwagi i 

nikomu nie zamyka się ust w toku dyskusji. Dziękuje pracownikom i Zarządowi za dobre 

przygotowanie budżetu. Jak widać opozycja również przyczynia się do realizacji zadań dla 

dobra mieszkańców powiatu. Budżet na 2020 rok jest większy o ponad 20 mln zł, niż 

poprzedni, co wynika ze środków na scalenia gruntów, środków z FDS, środków unijnych, 

PIT-ów (mimo obniżki dla młodych) oraz dotacji gmin. Będąc w opozycji forsował wraz z 

partnerami priorytet dróg powiatowych, bo przez ich pryzmat powiat jest postrzegany, jako 

Europa XXI wieku. Stąd 91% wydatków tj. 30 mln zł przeznacza się na drogi. Dziękuje  
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Zarządowi, pracownikom i radnym za konstrukcję budżetu i za możliwości inwestycyjne, w 

tym drogowe. Koalicja popiera budżet na 2020 rok, z czego wynika, że wszyscy radni 

zagłosują „za”.  

 

Radna M. Maciążka wyraziła zadowolenie z pozyskania tak wielu środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Niemniej ubolewa, że dla gm. Blachownia nie są przewidziane żadne środki 

na inwestycje drogowe, poza niewielkimi na Dom Pomocy Społecznej, co oczywiście popiera. 

Starosta zakomunikował dziś, że będzie coraz trudniej z pozyskaniem dotacji z gmin. Dlatego 

chce poinformować, że burmistrz Blachowni w listopadzie br. zwróciła się do powiatu z 

wnioskiem o budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza deklarując partycypowanie w kosztach 

projektu i wykonania. Liczy zatem na uwzględnienie wniosku przez Zarząd i realizację tej 

potrzebnej inwestycji w 2020 roku zgodnie z zapowiedzą skarbnika, że małe inwestycje będą 

akceptowane, tym bardziej że wykonanie chodnika w XXI wieku nie jest lada wyczynem.  

 

Starosta K. Smela oznajmił, że cieszy go deklaracja Klubu Radnych PiS popierająca budżet, a 

następnie odniósł się do wystąpienia radnego A. Markowskiego. Obecnie rządzi PiS, od 

którego otrzymują środki i nie mają innego wyjścia, bo od każdego rządu starają się nań. 

Obecny rząd RP uruchomił stosowny mechanizm, więc chwała za środki, ale jak pojawią się 

kolejne pomysły, to też będą z nich korzystać. Niemniej jednak trzeba mieć ma uwadze wkład 

własny, co jest determinantem. Zarząd poświęca temu tematowi dużo czasu i stale pyta 

skarbnika o aktualne wskaźniki i możliwości kredytowe. Powiat częstochowski przeżył wiele 

różnych rządów i zawsze rękę wyciągał, ale nie są to relacje z pozycji proszącego, a normalne 

partnerskie. Tak było, jest i tak ma być. Państwo polskie dysponuje wieloma agendami 

dystrybuującymi pieniędzmi, z którymi powiat współpracuje, jak wojewoda, WFOŚiGW, FDS, 

PFRON, ARiMR, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji. Pozyskuje też dotacje z 

Unii Europejskiej, gmin i podmiotów prywatnych. Programów rządowych i unijnych jest wiele, 

ale pieniądz jest jeden nawet przy średnim, powiatowym budżecie. Chodzi o to, aby powiat 

było stać na udział własny. Jeśli chodzi o wydawanie środków inwestycyjno - majątkowych 

powiat plasuje się na II miejscu w województwie śląskim. Trzeba mieć też na uwadze fakt, że 

każda decyzja rządu przekłada się na budżet: pozytywnie zmniejszony podatek PIT ludzi 

cieszy, ale samorządy niekoniecznie, bo oznacza mniejsze wpływy. Do subwencji oświatowej 

trzeba dołożyć 2,5 mln zł więcej, niż w roku poprzednim, razem 6 mln zł, tymczasem decyzje o 

jakichkolwiek likwidacjach są trudne i niepopularne. Realizacja zadań zleconych, rządowych 

kosztuje powiat 3,5 mln zł, tymczasem wojewoda daje tylko 600 000 zł. Jest tu jakiś problem i 

nie ma wytłumaczenia. Ze strony samorządów gminnych nie ma co się spodziewać w 

przyszłości dużych partycypacji, więc muszą znaleźć inny mechanizm. Kolejny problem to 

koszty utrzymania i wzrost energii o 12%, na co muszą być przygotowani. Wzrost płacy 

minimalnej też pociąga za sobą skutki dla pracodawcy  i rodzi kolejny problem. Dziękuje 

Klubowi PiS za deklarację poparcia budżetu. Deklaruje, że tak będą się starać o środki 

rządowe, aby do końca kadencji rząd pozytywnie nań odpowiadał i na to liczy. Zarząd ze swej 

strony stara się nie zawalać, ale czyni to kosztem innych rzeczy np. rozwiązań estetycznych i 

klimatyzacji w starostwie, z czego musiał zrezygnować. Zapewnia, że wszystkie pojedyncze 

tematy związane z drobniejszymi potrzebami drogowymi, typu przepusty, chodniki będą w 

miarę możliwości realizowane i jeśli tylko wolne środki pozwolą, to zarówno gm. Blachownia, 

jak i inne postarają się zabezpieczyć. Prosi też radnych o przekonanie włodarzy gmin do 

udzielania pomocy dla powiatu, bo będzie nam łatwiej.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS I. Palutek oznajmił, że dziwi go dyskusja po deklaracji 

Klubu popierającej budżet, tym bardziej, że w latach wcześniejszych takiego poparcia nie było. 

Nie zagłębia się już w sprawy budżetu, bo decyzję podjęto, a kolega A. Markowski wszystko, 

co trzeba powiedział. Sądzi, że dyskusja wzięła się stąd, że to pierwszy rząd w RP, który tak 

rządzi, iż samorządy wreszcie otrzymują znaczące środki  w ramach programów drogowych, 

które pomagają wszystkim bez rozróżniania. Swoją drogą nikt  
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się nie pokusił o wyliczenie ilości środków otrzymanych od poszczególnych rządów na drogi, 

ale nie czas się spierać, bo idziemy w dobrym kierunku i będą głosować za budżetem. 

Odnosząc się do kwestii braku przedstawiciela Klubu PiS w prezydium oraz nie 

przewodniczenia żadnej komisji zwraca uwagę, że w innych samorządach obowiązują parytety 

i zwyczaje, zgodnie z którymi funkcje w Radzie są obdzielane procentowo, więc sprawne 

obradowanie nie ma tu nic do rzeczy.  
 

Ad. 8f 

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych jednomyślnie: 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/96/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2020-2027. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 

2020-2027 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 
 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 8g 

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

uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/97/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 

 

Wyniki głosowania 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 
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Ad. 9 

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

budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok został radnym udostępniony w systemie 

eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do 

projektu uchwały.  

 

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

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/98/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, 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 radnym udostępniony w systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały, a następnie wobec 

braku głosów poddał pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/99/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2019 – 2027. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

Wyniki głosowania 

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

lata 2019 – 2027 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, 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 zmiany 

uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego został radnym udostępniony  

w systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Przewodniczący zapytał, 

czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały, a następnie wobec braku głosów poddał pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/100/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

leasingowego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 12 

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

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych został radnym udostępniony w 

systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Przewodniczący zapytał, czy 

są uwagi i zapytania do projektu uchwały, a następnie wobec braku głosów poddał pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: 21 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących 

się” podjęła uchwałę Nr XII/101/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej Janowski, Adam Jaruga, 

Gwidon Jelonek, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena Maciążka, Jan 

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

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Katarzyna Kapica, Adam Markowski 

 

NIEOBECNI (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 13 

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

Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej został radnym udostępniony w 

systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Przewodniczący zapytał, czy są 

uwagi i zapytania do projektu uchwały. 
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Naczelnik Wydziału ZO A.Ujma wniosła o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały 

polegającej na zmianie brzmienia § 1 w sposób następujący:  
„Powiat Częstochowski przyjmuje od Wojewody Śląskiego zadanie z zakresu administracji rządowej 

dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej 

orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej, wynikające z art.30 ust.2 i ust.5 ustawy z 

dnia  21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019 

r. poz.1541 z późn.zm.).” Autopoprawka nie zmienia merytoryki uchwały, a doprecyzuje jej 

zapis.  

 

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

uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/102/2019 w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji 

rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
 

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 14 

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

planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok został radnym udostępniony w 

systemie eSesja. Przewodniczący wniósł o wprowadzenie autopoprawki polegającej na 

dopisaniu w załączniku stanowiącym plan pracy Rady w pozycji wrzesień punktu: 

„Sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2019 roku”. Następnie zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu 

uchwały, w tym do planu pracy Rady. 

 

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

głosowanie wraz z autopoprawką. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/103/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 

rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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, 
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Adam Wochal  

 

NIEOBECNI (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 15 

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

planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok został 

radnym udostępniony w systemie eSesja. Plan pracy został sporządzony i zaakceptowany przez 

Komisję Rewizyjną. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi i zapytania do planu pracy.  

 

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

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/104/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 
Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Częstochowskiego na 2020 rok 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 16 

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

planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok został radnym 

udostępniony w systemie eSesja. Plany pracy zostały sporządzone i zaakceptowane przez 

poszczególne komisje Rady. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi i zapytania do załączonych 

do uchwały planów pracy.  

 

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

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/105/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Częstochowskiego na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 
Wyniki głosowania 
Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego 

na 2020 rok 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, Marianna Dziura, Andrzej Goldsztajn, Maciej Janowski, Adam Jaruga, 

Gwidon Jelonek, Katarzyna Kapica, Henryk Kasiura, Robert Knysak, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Elżbieta Łągiewka, Magdalena  
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Maciążka, Adam Markowski, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, Ignacy Palutek, Krzysztof Smela, Danuta Tomza, Edyta Wierzbińska, 

Adam Wochal 

 

NIEOBECNI (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 17 

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

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych prowadzonych przez powiat częstochowski został radnym udostępniony w 

systemie eSesja i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Przewodniczący zapytał, czy 

są uwagi i zapytania do projektu uchwały, a następnie wobec braku głosów poddał go pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/106/2019 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat 

częstochowski. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat częstochowski 

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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 (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 
 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 18 

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

zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku został radnym udostępniony w systemie eSesja i 

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

do projektu uchwały, a następnie wobec braku głosów poddał go pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednomyślnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XII/107/2019 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 

18 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: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (23) 

Urszula Całusińska, Mieczysław Chudzik, Sebastian Cierpiał, 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, 
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Adam Wochal  

 

NIEOBECNI (2) 

Grzegorz Dyner, Monika Kosielak 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 19 
Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady w 

okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 28 listopada 2019 roku. Informacja stanowi załącznik nr 

19 do niniejszego protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu w Biurze Rady.  

 

Ad. 20 

Radny M. Chudzik zgłosił wniosek o ustawienie znaku drogowego w Aleksandrii przy ul. 

Górnej na łuku w miejscu bardzo niebezpiecznym, gdzie notowane są duże prędkości. 

Wydział Komunikacji pozytywnie zaopiniował znak.  

 

Ad. 21 

Rady A. Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz.10:55 zamknął obrady  

XII 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 audio stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

 
Protokół sporządziła Iwona Ciniewska  


