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1. Wstęp  

 

Obowiązek sporządzania Raportu o stanie gminy/powiatu wprowadzono ustawą                                 

z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych. Ponadto, szczegóły dotyczące raportu o stanie powiatu określono i uregulowano  

w art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. W ust.3. w/w 

ustawy wskazano, że Rada Powiatu może określić w drodze odrębnej uchwały wymogi 

dotyczące zwartości raportu. 

 W przypadku Raportu o stanie Powiatu Częstochowskiego Rada Powiatu 

Częstochowskiego uchwałą nr VI /47/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku określiła 

zagadnienia, które powinien zawierać raport o stanie Powiatu Częstochowskiego. 

 Przedłożony Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2018 rok opracowany 

został na podstawie danych źródłowych pochodzących z wydziałów i jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

                  Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
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2. Informacje ogólne  

2.1. Ogólna charakterystyka powiatu  

 

W wyniku  reformy administracyjnej, która wprowadzała nowy podział administracyjny 

kraju,  z dniem 1 stycznia 1999 roku zlikwidowano istniejące od 1975 roku województwo 

częstochowskie. Z części terenu województwa powstał powiat częstochowski, który                       

w obecnym kształcie obejmuje powierzchnie 1522 km2 i jest jednym z 17 powiatów 

tworzących województwo śląskie. Granice powiatu ustalone zostały rozporządzeniem                

Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku.  

Powiat Częstochowski podzielony jest na 16 jednostek administracyjnych (Rys.2): 

 gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, Koniecpol; 

 gminy wiejskie: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, 

Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza. 

 

Rys. 1. Mapa Powiatu Częstochowskiego w latach 1933-1950 
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Rys. 2.Powiat Częstochowski w 2018 roku 

 
 

 

 

 

 

                                           Rys. 3. Herb Powiatu Częstochowskiego 
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Rys. 4. Flaga Powiatu Częstochowskiego 

 

 

 

 

Powierzchnia i ludność 
 

Powiat częstochowski to największy powiat na terenie województwa śląskiego. 

Powierzchnia Powiatu wynosi 1522 km2, co stanowi aż 12,4% powierzchni całego 

województwa. Powiat częstochowski tworzy 16 gmin:   

• gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, Koniecpol; 

• gminy wiejskie: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, 

Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza. 

W powiecie częstochowskim jest 278 miejscowości, a najwięcej w gminie Mykanów – 40, 

w gminie Kłomnice – 32, w gminie Koniecpol – 28. Najmniej miejscowości mają gminy 

Rędziny – 7 i Blachownia – 8. 

Największą liczbę ludności ma miasto Blachownia – 9 350 mieszkańców, a największą wsią 

pod względem mieszkańców są Rędziny- 4 745 mieszkańców. 

Najmniej mieszkańców mają miejscowości: Jamrozowizna i Nieznanice SHR (gmina 

Kłomnice) – po 4 mieszkańców oraz Osiny (gmina Mykanów) – 6 mieszkańców. 

Powiat częstochowski usytuowany jest w północnej części województwa śląskiego. 

Od północy graniczy z województwem łódzkim, od wschodu z województwem 

świętokrzyskim, od południa i zachodu z czterema innymi powiatami ziemskimi 

województwa śląskiego: zawierciańskim, myszkowskim, lublinieckim i kłobuckim. Miasto 

Częstochowa nie wchodzi  w skład ziemskiego powiatu częstochowskiego, jest odrębnym 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Koniecpol
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Olsztyn
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powiatem grodzkim. Powiat częstochowski leży głównie na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej, która stanowi prowincję Wyżyny Małopolskiej w jej zachodniej części. 

Wschodnia i północna część powiatu położona jest na obszarze Niecki Włoszczowskiej.                     

W obrębie powiatu Wyżyna Częstochowska wznosi się na poziomie powyżej 200 m n.p.m., 

zaś część skałek i ostańców przekracza nawet 350 m n.p.m. 

Powiat częstochowski – ziemski otacza miasto Częstochowę, która od czasów ostatniej 

reformy administracyjnej kraju funkcjonuje jako miasto na prawach powiatu (powiat 

grodzki). Takie szczególne usytuowanie powiatu powoduje trudności, gdyż część usług 

publicznych realizowanych jest przez instytucje powiatowe mieszczące się w mieście 

Częstochowa,  a więc w odrębnym powiecie.  

Także niektóre powiatowe jednostki organizacyjne, obsługujące mieszkańców powiatu 

ziemskiego (finansowane i zarządzane przez powiat ziemski) mają swoją siedzibę                                    

w Częstochowie – największym mieście i ośrodku gospodarczym regionu. Taka sytuacja 

sprawia, że współpraca powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowa ma charakter 

strategiczny.  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności wg stałego miejsca 

zameldowania w powiecie częstochowskim na koniec 2017 roku wyniosła 135 227 osób,                      

z czego mężczyźni to 66 222 osób, a kobiety 69 005 osób. Ludność Powiatu 

Częstochowskiego stanowi 2,9% całości mieszkańców województwa śląskiego. Gęstość 

zaludnienia w powiecie częstochowskim wynosi 89 osób/km2 i jest znacznie niższa                         

od średniej w województwie śląskim (376 osób/km2). 

Rozwój powiatu częstochowskiego nie jest równomierny na całym jego obszarze. 

Wschodnia część powiatu jest znacznie słabiej rozwinięta niż gminy leżące wokół 

Częstochowy. Uwidacznia się to głównie w zagęszczeniu sieci dróg, ale także w pozostałej 

infrastrukturze technicznej. 
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Tab. 1.Powierzchnia i ludność w powiecie częstochowskim  (stan na koniec 2017 roku) 

Jednostka terytorialna 
Powierzchnia 

(ha) 

Liczba ludności wg. faktycznego 

miejsca zamieszkania 

Gęstość 

zaludnienia 

(osób/km2) 

Ogółem Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Powiat częstochowski 152 205 135 227 69 005 66 222 89 

Miasto i Gmina 

Blachownia 
6 661 13 056 6 869 6 187 198 

Gmina Dąbrowa Zielona 10 021 3 888 1 963 1 925 39 

Gmina Janów 14 675 5 979 2971 3 008 41 

Gmina Kamienica Polska 4 645 5 610 2 907 2 703         121 

Gmina Kłomnice 14 773 13 602 7 033 6 569 92 

Miasto i Gmina 

Koniecpol 
14 662 9 605 4 825 4 780 66 

Gmina Konopiska 7 851 10 775 5 190 5 585 137 

Gmina Kruszyna 9 355 4 869 2478 2391 52 

Gmina Lelów 12 369 4 929 2 449 2 480 40 

Gmina Mstów 11 957 10 785 5 525 5 260 90 

Gmina Mykanów 14 156 15 034 7 575 7 459 106 

Gmina Olsztyn 10 910 7 785 3 899 3 886 72 

Gmina Poczesna 5 998 12 705 6 483 6 222 213 

Gmina Przyrów 8 040 3 804 1 933 1 871 47 

Gmina Rędziny 4 123 9 977 5 061 4 916 241 

Gmina Starcza 2 009 2 824 1 449 1 375 141 

Województwo śląskie 1 233 309 4 548 180 2 355 267 2 192 913 369 

 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Gęstość zaludnienia  w powiecie częstochowskim na koniec 2017 roku wynosiła 89 osób               

na 1 km2, co w stosunku do przeciętnego zagęszczenia ludności na terenach wiejskich                     

w Polsce (wynoszącego 52 osoby/km2) jest liczbą dość wysoką. Jednakże gęstość zaludnienia 

w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego jest bardzo zróżnicowana i zawiera się 

w przedziale od 39 do 241 osób /km2 (Tab.1). 

Największą gęstość zaludnienia mają gminy zlokalizowane wokół Częstochowy – powyżej 

90 osób/km2 (wyjątkiem jest jedynie gmina Olsztyn, głównie ze względu na swoją specyfikę, 

gdyż jest to gmina o dużej lesistości, której większa część powierzchni należy do Parku 

Krajobrazowego Orlich Gniazd, jednak i ona ma średnie zagęszczenie ludności nieco większe 

od średniej krajowej dla terenów wiejskich – 72 osoby/km2). Znacznie słabiej zaludniona jest 

część centralna i wschodnia powiatu – 40 – 66  osób/km2 (Rys.5).  
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Rys.5.Zagęszczenie ludności w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego     

(osoby/km2) 

 
Źródło:dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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Rys. 6.. Liczba ludności w powiecie częstochowskim w latach 2014-2017 
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Źródło :dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W ostatnich latach liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego utrzymuje się mniej więcej 

na stałym poziomie. Prognozy liczby ludności faktycznej do 2035 roku w powiecie 

częstochowskim zakładają jednak w kolejnych latach spadek liczby mieszkańców (Tab.2).  

 

 

 Tab. 2. Prognoza zmian liczby ludności powiatu częstochowskiego do 2035 roku 

 

Lata 2020 2025 2030 2035 

Prognoza liczby ludności 
135 870 135 674 134 945 133 615 

 

Źródło:dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Powiat częstochowski od kilku lat osiąga ujemny przyrost naturalny.                                        

Na tle województwa śląskiego wskaźnik przyrostu naturalnego w powiecie również nie jest 

dobry. W roku 2017 jedynie gmina Mstów  zanotowała dodatni przyrost naturalny (0,28),                   

dla pozostałych gmin wskaźnik ten był ujemny. Najgorzej sytuacja wyglądała w gminach 

Dąbrowa Zielona, Przyrów, Blachownia, Lelów, Koniecpol, Starcza i Poczesna (Tab.3). 

Dla całego powiatu wskaźnik ten w 2017 roku przyjął wartości ujemne i wyniósł –3,26,   

gdy w tym samym czasie dla całego województwa śląskiego było to–1,41. 
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Tab.3. Przyrost naturalny na 1000 ludności w powiecie częstochowskim                                 

w latach   2014-2017 

 

Jednostka terytorialna 2014 2015 2016 2017 

Powiat częstochowski -2,74 -3,76 -3,31 -3,26 

Miasto i Gmina Blachownia  -2,5 -7,21 -6,33 -3,81 

Gmina Dąbrowa Zielona  -8,5 -9,10 -12,00 -6,95 

Gmina Janów  0,3 -5,01 -2,34 -3,69 

Gmina Kamienica Polska  -1,6 -4,26 -2,85 -1,78 

Gmina Kłomnice  -4,9 -3,95 -3,67 -4,33 

Miasto i Gmina Koniecpol  -6,5 -3,76 -3,31 -5,08 

Gmina Konopiska  -1,1 -1,21 -2,32 -1,39 

Gmina Kruszyna  2,9 -4,49 -1,02 -3,08 

Gmina Lelów  -7,1 -5,87 -4,26 -2,43 

Gmina Mstów  -2,7 -1,96 -1,48 0,28 

Gmina Mykanów  -0,7 -1,67 -2,00 -2,34 

Gmina Olsztyn  -1,9 -2,86 0,26 -0,89 

Gmina Poczesna  -0,5 -1,17 -3,76 -4,78 

Gmina Przyrów  -6,7 -4,39 -8,08 -5,51 

Gmina Rędziny  -3,6 -2,19 -1,59 - 4,59 

Gmina Starcza  -3,5 -5,66 -3,88 -5,32 

województwo śląskie -1,1 -1,92 -1,36 -1,41 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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3. Informacje finansowe  

 

 

Stan finansów  powiatu - dane ogólne na 31.12.2018 roku 

 

Roczne wykonanie planu dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego przedstawia 

się następująco: 

-   dochody   plan      117 461 378,95 zł    wykonanie       118 936 353,63 zł.           101,3% 

-   wydatki    plan      122 608 770,95 zł    wykonanie       117 183 646,01 zł.            95,6% 

 

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 1 752 707,62 zł. (tzn. o taką kwotę  

uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).  

 

W realizacji budżetu za 2018 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie              

17 338 146,61 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad 

uzyskanymi wydatkami bieżącymi.  

Uzyskane dochody pochodziły z poniższych źródeł: 

 Dochody własne: 55 302 331,86 zł, co stanowiło 46,4% dochodów ogółem, w tym 

udział we wpływach z podatku PIT i CIT to kwota 29 837 464,46 zł, pomoc finansowa 

z gmin powiatu na realizacje zadań drogowych stanowiła wartość 5 330 728,00 zł. 

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 20 134 139,40 zł i były to m.in. opłaty 

komunikacyjne: 3 029 392,50 zł., odpłatność pensjonariuszy w dps: 8 519 920,90 zł., 

opłaty za udostępniane zasobu geodezyjnego: 1 229 059,10 zł, opłaty za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska: 736 532,26 zł., wynajem pomieszczeń: 1 557 029,98 zł., 

opłaty za zajęcie pasa drogowego: 819 147,04 zł., refundacji środków unijnych                         

za 2017 rok: 2 630 450,24 zł.  

 Plan w tej grupie dochodów został zrealizowany 104,6%. 

 Środki pomocowe (unijne): 2 767 932,31 zł., co stanowiło 2,3% wykonanych 

dochodów.  

 Dotacje celowe: 36 652 982,46 zł, które stanowiły 30,8% dochodów ogółem, w tym: 

- dotacje na zadania własne: 24 465 785,17 zł. 

- dotacje na zadanie zlecone: 3 014 191,11 zł. 
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- dotacje wykonywane na podstawie porozumień: 9 173 006,18 zł 

Plan w tej pozycji został wykonany w 100,4% 

 Subwencja ogólna:  24 029 562 zł, w tym: 

- część oświatowa:          9 989 529 zł. 

- część wyrównawcza:    8 145 997 zł. 

- część równoważąca:    5 894 036 zł.. 

Subwencje stanowiły 20,2% dochodów ogółem, wszystkie części subwencji ogólnej 

wpłynęły do powiatu w 100%. 

 Uzupełnienie subwencji ogólnej: 183 545 zł, stanowiło 0,1%  dochodów ogółem, 

wpływ wykonany został w 100%.  

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższy wykres: 

Wyk.1. Struktura zrealizowanych dochodów w 2018 roku 
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Wydatki powiatu częstochowskiego w 2018 roku wyniosły 117 183 646,01 zł.                            

i stanowiło to 95,6% planu ustalonego w wysokości 122 608 770,95 zł. W poniesionych 

wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 63,9% i była to kwota 

74 925 093,81 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 95,9%. Większość 

poniesionych wydatków dotyczyła: 

 wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych 

 w kwocie 42 875 943,39 zł. co stanowiło 57,2% poniesionych wydatków bieżących 

 remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie  

7 948 531,24 zł. co stanowiło 10,6% wydatków bieżących. 

 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 42 258 552,20 zł co stanowiło 36,1% wydatków ogółem. 

Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 94,8%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych 

wpłynęły głównie zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu 

wyniosły 41 023 934,79 zł. czyli 97,1% poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dotyczyły 

one usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 15 576 952,80 zł oraz 

pozostałych prac inwestycyjnych drogowych w wysokości 25 446 981,99 zł. Poniesiono także 

nakłady inwestycyjne w kwocie 444 622,28 zł na  zadanie dotyczące budowy windy 

wewnętrznej w budynku starostwa oraz środki w wysokości 302 400 zł. na dostosowanie 

budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 

Ogółem zrealizowane wydatki w podziale na grupy oraz ich strukturę przedstawiają poniższe 

wykresy: 
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Wyk.2. Wydatki ogółem 

 

Wyk.3. Struktura zrealizowanych wydatków w 2018 roku 

44,2%

12,1%

11,9%

6,9%

24,9%

Struktura zrealizowanych wydatków ogółem w 2018 roku 
wg głównych zadań w ujęciu % 

drogownictwo

pomoc społeczna

oświata i edukacja

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

pozostałe
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W 2018 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 8 094 006,02 zł co stanowiło 

100,3% planu, w tym: 

 wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe                    3 094 006,02 zł. 

 zaciągnięty kredyt bankowy                                                                       5 000 000,00 zł. 

 

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 2 739 134,40 zł co stanowiło 100% planu.         

     Spłaty dotyczyły: 

-   wyemitowanych obligacji komunalnych                                                           500 000,00 zł. 

-   kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych          2 191 694,40 zł.  

-   pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

Gospodarki Wodnej w Katowicach                 47 440,00 zł. 

 

 

Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 33 115 129,61 zł i dotyczyło: 

-   wyemitowanych obligacji komunalnych                                                      12 100 000,00 zł. 

-   kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych        15 975 925,00 zł. 

-   kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 roku                                            5 000 000,00 zł. 

- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska               

i  Gospodarki Wodnej w Katowicach                 39 204,61 zł. 

 

Zgodnie z zawartymi umowami spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji będzie następowała 

według poniższych terminów zapadalności: 

- w 2019 roku w kwocie                      4 113 339,01 zł. 

- w latach 2020 – 2024 w kwocie     20 197 466,40 zł. 

- w latach 2025 – 2027 w kwocie       8 804 324,20 zł. 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI 

CZĘSTOCHOWSKIEMU PRAW WŁASNOŚCIOWYCH 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Częstochowski był właścicielem nieruchomości 

o ogólnej powierzchni 269,7774 ha, w tym: 

- grunty rolne ogółem      -   13,5520 ha,  

- grunty zabudowane i zurbanizowane - 256,2254 ha,  

w tym tereny komunikacyjne – 227,0894 ha. 

 

Tab.10.Zestawienie powierzchni nieruchomości powiatowego zasobu w poszczególnych gminach 

z obszaru działania powiatu. Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Gmina Ilość działek 
Powierzchnia łączna 

/ha/ 

Ilość działek 

stanowiących pasy dróg 

powiatowych 

Powierzchnia łączna działek 

stanowiących pasy dróg 

powiatowych 

1 2 
3 

4 5 

Blachownia Miasto 76 12,1056 ha 63 5,9675 ha 

Blachownia Gmina 16 11,9681 ha 16 11,9681 ha 

Częstochowa Miasto 5 0,8091 ha 0 0 

Dąbrowa Zielona 2 2,3418 ha 2 2,3418 ha 

Janów 242 29,1638 ha 238 18,8978 ha 

Kamienica Polska 21 2,9972 ha 13 0,8270 ha 

Kłomnice 280 42,0866 ha 266 32,8781 ha 

Koniecpol Miasto 28 5,7557 ha 8 0,0411 ha 

Koniecpol Gmina 104 3,7360 ha 103 3,6793 ha 

Konopiska 31 13,4917 ha 31 13,4917 ha 

Kruszyna 114 22,8731 ha 114 22,8731 ha 

Lelów 32 11,3871 ha 25 6,1582 ha 
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Mstów 650 26,3742 ha 650 26,3742 ha 

Mykanów 391 23,1245 ha 391 23,1245 ha 

Olsztyn 388 26,3834 ha 387 24,2114 ha 

Poczesna 168 16,2391 ha 164 15,3672 ha 

Przyrów 60 7,9938 ha 60 7,9938 ha 

Rędziny 280 11,4047 ha 277 10,5436 

Starcza 5 0,3510 ha 5 0,3510 ha 

Łącznie 2.888 269,7774 2.813 227,0894 ha 

 

Powiatowy zasób nieruchomości podlega ciągłej zmianie/weryfikacji, w tym głównie                 

ze względu na niezakończony proces regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod 

publiczne drogi powiatowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

Tab.11. Zestawienie powierzchni nieruchomości powiatowego zasobu oraz oddanych 

w użytkowanie wieczyste z wyłączeniem zajętych pasami dróg powiatowych – zasób 

podlegający różnym formom gospodarowania przewidzianym przepisami prawa. 

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku 

 

Rodzaj zasobu Ilość działek Powierzchnia ogółem /ha/ 

Użytkowanie wieczyste 2 0,1524 

Trwały zarząd ustanowiony na rzecz jednostek 

organizacyjnych 9 2,7006 

Dzierżawa 2 3,5040 

Użyczenie 4 2,0024 

Wynajem 2 0,0602 

Nieruchomości będące w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych 43 30,9269 

Pozostałe 20 4,3030 

Ogółem 82 43,6495 
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Tab.12. Zestawienie powierzchni nieruchomości powiatowego zasobu oraz oddanych 

w użytkowanie wieczyste z wyłączeniem zajętych pasami dróg powiatowych – zasób 

podlegający różnym formom gospodarowania przewidzianym przepisami prawa. 

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku 

 

Lp. Jednostka organizacyjna 

/adres siedziby/ 

Położenie 

nieruchomości 

Gmina/Obręb 

ewidencyjny/ 

Księga wieczysta Łączna 

powierzchnia 
Numer działki 

Powierzchnia  
Forma 

władania 

1 

Dom Pomocy Społecznej 

w Blachowni  

42-290 Blachownia 

ul. Sienkiewicza 6 

Miasto 

Blachownia 

0006 Ostrowy 
CZ1C/00019414/3 2,3353 ha 

1/7 - 1,0109 ha  

Trwały 

zarząd 

1/8 - 0,7591 ha 

1/11 - 0,0240 ha  

Miasto 

Blachownia  

0001 Blachownia 
654/5 - 0,5413ha 

2 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych  

w Blachowni; Placówka 

Opiekuńczo-

Wychowawcza 

w Blachowni 

42-290 Blachownia 

ul. Sosnowa 12a 

Miasto 

Blachownia 

0006 Ostrowy 
CZ1C/00084621/3 

0,4608 ha – 

trwały zarząd 

ustanowiony 

na 

nieruchomość 

o powierzchni 

0,1959 ha 

382/15 – 0,0529 ha 

Trwały 

zarząd 382/18 – 0,0128 ha 

382/23 – 0,3951 ha 

3 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych  

w Blachowni;  

Dom dla dzieci „Sosenka” 

42-200 Częstochowa 

ul. Przejazdowa 98 

Miasto 

Częstochowa 

Gnaszyn Górny 
CZ1C/00048011/0 0,1081 ha 151 - 0,1081 ha Trwały 

Zarząd 

4 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych 

w Blachowni; 

Dom dla dzieci „Skałka” 

42-200 Częstochowa 

ul. Aluminiowa 26 

Miasto 

Częstochowa 

117 Częstochowa 
CZ1C/00014177/4 0,0613 ha 27/1 - 0,0613 ha Trwały 

Zarząd 

5 

Zespół Szkół  

w Złotym Potoku  

im. Władysława Szafera  

42-253 Janów  

Złoty Potok ul. Kościuszki  

7  

Janów 

0021 Złoty Potok CZ1C/00097825/7 10,2660 ha 

5/6 - 0,0545 ha  

 

5/7 - 0,0415 ha  

5/10 - 3,0600 ha  

5/15 - 7,1100 ha  

6 

Liceum Ogólnokształcące 

w Kamienicy Polskiej  

42-260  

Kamienica Polska  

ul. Adama Ferensa 12 

Kamienica 

Polska  

0001 Kamienica 

Polska 

CZ1C/00091953/1 2,1702 ha 
1880 - 1,2157 ha  

 
1884 - 0,0192 ha  
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1878/1 - 0,1276 ha  

1879/4 - 0,1086 ha  

1885/1 - 0,2682 ha 

1889/1 - 0,1692 ha 

1890/1 - 0,2320 ha 

1964/1 - 0,0297 ha  

7 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych  

w Chorzenicach;  

Dom Dziecka 

w Chorzenicach;  

Dom dla dzieci 

„Słoneczny”  

w  Chorzenicach; 

42-270 Kłomnice 

Chorzenice  

ul. Główna 53  

Kłomnice 

0004 Chorzenice 

CZ1C/00112210/5    1,2655 ha 2215 - 1,2655 ha   

 

CZ1C/00095404/6        4,2123 ha 2214 - 4,2123 ha  

8 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

w Koniecpolu 

42-230 Koniecpol 

ul. Armii Krajowej 26 

Miasto 

Koniecpol  

0001 Koniecpol 
CZ1M/00078154/3 2,9203 ha 

3221/18 - 0,1040 ha 

 

3221/20 - 0,1880 ha 

3221/24 - 0,0267 ha 

3222/15 - 0,2823 ha 

3222/24 - 0,1113 ha 

3222/33 - 0,1120  ha 

3223/11 - 0,9262 ha 

3224/9 - 0,1563 ha 

3224/16 - 0,1508 ha 

3224/17 - 0,6092 ha 

3225/26 - 0,2535 ha 

9 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Koniecpolu – warsztaty 

szklone  

42-230 Koniecpol 

ul. Szkolna 44 

Miasto 

Koniecpol  

0001 Koniecpol 
CZ1M/00062080/8 0,1411 ha  8595/5 - 1411 ha   
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10 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Częstochowie – Obwód 

Drogowy w Koniecpolu 

42-230 Koniecpol 

ul. Słowackiego 84 

Miasto 

Koniecpol  

0001 Koniecpol 
CZ1M/00076111/6 1,9120 ha 

431/7 - 0,0050 ha 

 

432/4 - 0,0092 ha 

433/6 - 1,1959 ha 

433/11 - 0,6990 ha 

434/1 - 0,0029 ha 

11 

Dom Pomocy Społecznej 

w Lelowie 

42-235 Lelów 

ul. Szczekocińska 19 

Lelów  

0006 Lelów CZ1M/00061205/4 0,9000 ha 

73/1 - 0,2123 ha 

 

74 - 0,1300 ha 

270/1 - 0,5544 ha 

270/2 - 0,0033 ha 

12 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy 

w Bogumiłku im. Jana 

Brzechwy 

42-235 Lelów  

Biała Wielka 208A 

Lelów 

0001 Biała 

Wielka 

CZ1M/00079915/3  1,6180 ha 
4626 - 0,8827 ha 

 4628 - 0,7353 ha 

 

CZ1M/00035787/6  2,7109 ha  4627 – 2,7109 ha 

13 
Dom Pomocy Społecznej  

42-256 Olsztyn Turów 

ul. Joachimowska  85 

Olsztyn 

0008 Turów CZ1C/00049588/2 2,1720 ha 6/1 - 2,1720 ha  

14 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Częstochowie – Obwód 

Drogowy w Poczesnej 

42-263 Poczesna Kolonia 

Poczesna ul. Bociania 

Górka 19 

Rędziny 

0006 Kolonia 

Poczesna 
CZ1C/00147548/7 0,8719 ha 

134/3 - 0,0600 ha 

 
137/4 - 0,4024 ha 

138/4 - 0,2072 ha 

139/2 - 0,2023 ha 

15 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Częstochowie - Obwód 

Drogowy w Rędzinach 

42-242 Rędziny Rudniki 

ul. Dworcowa 9 

Rędziny 

0011 Rudniki CZ1C/00125350/2 0,7770 ha 
973/26 - 0,0299 ha 

 

974/11 - 0,7471 ha 
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Tab.13.Mienie Powiatu Częstochowskiego – środki trwałe w poszczególnych klasyfikacjach 

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Lp. Klasyfikacja Kwota /w złotych/ 

1 0 – grunty 15.588.780,59 

2 I – budynki i lokale 48.285.450,10 

3 II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11.851.259,64 

4 III – kotły i maszyny energetyczne 1.619.094,62 

5 IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1.354.210,14 

6 V – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 117.222,25 

7 VI – urządzenia techniczne 1.529.691,48 

8 VII – środki transportu 273.604,84 

9 VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 996.262,78 

Wyjaśnienie: W ramach klasyfikacji grupy VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości 

i wyposażenie ujęto również narzędzia medyczne, stanowiące wyposażenie Szpitala 

w Blachowni - własność Powiatu Częstochowskiego. Obecnie narzędzia te użytkowane są 

przez dzierżawcę Szpitala w Blachowni zgodnie  z umową dzierżawy z dnia 25 czerwca 2013  

roku. Na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Częstochowie znajduje się także pozostałe 

mienie (tj. środki nietrwałe i wyposażenie) o wartości na koniec 2018 roku: 413.613,32 zł 

oraz programy komputerowe o łącznej wartości 98.770,08 zł. 

 

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA  

Zmiany w 2018 roku w mieniu powiatu – środki trwałe, powstały w następujących grupach 

klasyfikacji w wyniku: 

0 - grunty: 

Przyjęto na rzecz Powiatu Częstochowskiego (od Skarbu Państwa i decyzjami wojewody 

i starosty) grunty o łącznej wartości 1.748.757,34 zł. Ponadto dokonano oszacowania wartości 

działek, które są własnością powiatu – kwota: 9.634.913,26 zł. 

W wyniku zmiany wartości zmniejszono wartość gruntów stanowiących własność Powiatu 

Częstochowskiego o kwotę łączną: 29.894,16 zł.  



 

 

23 

 

I - budynki: 

Powiat Częstochowski na złożony wniosek otrzymał w formie darowizny od Skarbu Państwa 

budynek mieszkalny w Rędzinach, przy ul. Miłosza 5 o pow. 229 m2 (z przeznaczeniem dla 

Domu Dziecka w Chorzenicach) o wartości ustalonej na kwotę 348.024,00 zł. oraz przejęto 

budynek gospodarczy Obwodu Drogowego w Koniecpolu (Powiatowy Zarząd Dróg) na 

kwotę: 1.011.857,45 zł. Zlikwidowano budynek tzw. magazynowy w Koniecpolu – kwota: 

6.021,80 zł. oraz budynek awaryjny w Koniecpolu – kwota: 72.008,70 zł. 

II - budowle: 

Powiat Częstochowski otrzymał darowiznę od Skarbu Państwa – budynek garażowo-

gospodarczy w Rędzinach, ul. Miłosza 5 – kwota: 19.850,00 zł. 

III - kotły i maszyny energetyczne: 

Powiat Częstochowski nieodpłatnie przejął od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach 2 szt. silników za łączną kwotę: 33.184,00 zł. Zakupiono na 

potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 

agregat prądotwórczy za kwotę: 16.499,99 zł. 

IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 

Zakupiono na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie: 

- kopiarkę Kyocera  dla Wydziału Geodezji i Kartografii za kwotę 13.142,55 zł. 

Otrzymano nieodpłatnie od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 

agregat pompowy z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich – kwota:36.112,00 zł. 

Zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy: 

- zestawy komputerowe – 5 szt na łączną kwotę: 22.366,88 zł; 

- ploter – kwota: 24.508,58 zł; 

- laptop Asus – 6.344,00 zł. 

V – maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne 

Bez zmian w 2018 roku. 

VI - urządzenia techniczne: 

Zakupiono syrenę elektryczną do  Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich za łączną kwotę: 19.998,50 zł. oraz kamerę termowizyjną za kwotę: 

15.000,00 zł. 

W 2018 roku zakupiono i zamontowano również windę osobową w budynku Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie - kwota: 459.505,28 zł. 
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Zlikwidowano zużyty sprzęt: radiotelefon REXON za kwotę łączną: 4.094,78 zł. 

 

VII – środki transportu: 

Powiat Częstochowski nieodpłatnie przekazał samochód Jelcz Hydromil do gminy Kłomnice 

o wartości: 122.655,60 zł.Powiat otrzymał także nieodpłatnie od Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach dwie łodzie saperskie z przeznaczeniem dla 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich na łączną 

kwotę: 22.975,00 zł. 

VIII - narzędzia: 

Zlikwidowano kopiarkę OCE wartości: 22.548,65 zł. 

Mienie komunalne Powiatu Częstochowskiego znajduje się we władaniu Starostwa 

Powiatowego     i powiatowych jednostek organizacyjnych. 

Na dzień  31 grudnia 2018  roku we władaniu Starostwa i  jednostek organizacyjnych 

znajdowało się następujące mienie nieruchome stanowiące własność Powiatu 

Częstochowskiego. 

 

DANE O FORMACH GOSPODAROWANIA I DOCHODACH UZYSKANYCH                          

Z  TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI ZA OKRES 01.01.2018 ÷ 

31.12.2018 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie w imieniu Powiatu Częstochowskiego – włada: 

 nieruchomością położoną w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, dz. nr 26/5 o pow. 

0,3407 ha, księga wieczysta: CZ1C/00062713/5 i wartości księgowej 633.700,00 zł., na której 

znajduje się budynek biurowy - siedziba Starostwa Powiatowego o powierzchni użytkowej 

4871,86 m² i wartości księgowej 1.672.798,28 zł oraz budowle o łącznej wartości księgowej 

247.837,96 zł. Oprócz siedziby Starostwa Powiatowego, w budynku swoje siedziby mają 

również jednostki organizacyjne Powiatu Częstochowskiego: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Częstochowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Jednostki użytkują pomieszczenia 

bezpłatnie na mocy porozumienia. 

W budynku Powiat Częstochowski wynajmuje także pomieszczenia na rzecz: 

• Maxima Trade Sp. z o.o, Sp. Komandytowa z siedzibą w Częstochowie pomieszczenia 

biurowe o powierzchni 12,80 m2 . 

• P4 Sp. z o.o – powierzchnia pod urządzenia telekomunikacyjne – 10 m2 – dach. 

• Polkomtel Sp. z o.o – infrastruktura telekomunikacyjna – 18 m2 – dach. 
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Dochód łączny (netto) z mienia w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w 2018 r.:                

101.414,45 zł. 

 nieruchomością położoną w Częstochowie przy ul. Tkackiej 5 o pow. 2990 m²,                

dz. nr 5/10 i 5/12, księga wieczysta: KW CZ1C/00076497/5 i wartości księgowej                   

121.878,00 zł,  na której znajduje się budynek biurowy  o pow. użytkowej 1473 m² i wartości 

księgowej 4.056.995,03 zł.  

Ponadto, przy ul. Tkackiej 5 Powiat oddał w wieczyste użytkowanie działki nr 5/7 i 5/9 

o pow. łącznej 1524 m² (znajduje się na nich budynek OHP).  

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Powiatu Częstochowskiego 

wynosi 334,26 zł rocznie.  

W budynku, Powiat Częstochowski wynajmuje pomieszczenia na rzecz: 

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 697,72 m2 – pow. biurowej plus 

30  m2 pow. magazynowej (umowa najmu od 4.11.2013 r. do 3.11.2023 r.) 

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii  – 150,70 m2 plus 24 m2 pow. magazynowej 

(umowa najmu od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) 

• Regionalna Organizacja Pracodawców - 35 m2 – pow. biurowa (umowa najmu od 

1.06.2017 r. do 31.05.2020 r.) 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 222,60 m2 – pow. biurowa plus 

40,30 m2 (Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy) - bezpłatnie. 

• Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju małej Przedsiębiorczości - 17,36 m2 

(umowa najmu od 1.10.1017 r. do 30.09.2020 r.) 

• T-Mobile – 5 m2 ( dach ) plus 18 m2 – pomieszczenie gospodarcze 

Dochód łącznie z mienia w ciągu roku (najem powierzchni budynku i części dachu): 

372.826,81 zł. 

 nieruchomością położoną w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 8, dz. nr 2576/2                

o  pow. 0,2093 ha, księga wieczysta: KW CZ1M/00102782/2 o wartości księgowej                  

25.116,00 zł, na której znajduje się budynek biurowy Placówki Zamiejscowej Starostwa 

Powiatowego o  pow. 701 m² i wartości księgowej 581.162,00 zł.  

 nieruchomością położoną w Koniecpolu przy ulicy Rzecznej 29 (budynek użytkowany 

obecnie na przez Gminne Centrum Pracy), dz. nr ew. 1507/6 – pow. 0,4645 ha,                               

dz. nr ew.1951/1 – pow. 0,0674 ha, księga wieczysta: CZ1M/00058627/4, Powierzchnia 

użytkowa znajdującego się tam budynku wynosi: 810,00 m2, a pow. użytkowa boksów 
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garażowych i  kotłowni: 462,8 m2. Wartość budynku wynosi 1.489.609,61 zł, a pozostałych 

budynków   i  budowli: 271.336,56 zł. 

 nieruchomościami położonymi w Blachowni, przy ul. Sosnowej 16, tj. dz. 382/20, 

382/21, 382/22, 382/23, 382/24 o łącznej pow. 3,7314 ha, działką nr 382/24 o pow. 2,9837 ha, 

księga wieczysta: CZ1C/00084621/3. Działka 382/24 zabudowana jest obiektami Szpitala 

w Blachowni o łącznej wartości 8.087.358,72 zł i została wydzierżawiona na prowadzenie 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  

W dniu  25 czerwca 2013 roku Powiat Częstochowski podpisał umowę dzierżawy  szpitala 

w Blachowni z Polską Grupą Medyczną Sp. z o.o. (obecnie Scanmed S.A ) na okres 25 lat. 

Uzyskano dochód z dzierżawy (czynsz) za 2018 rok w wysokości: 926.262,00 zł. 

 

W Blachowni, przy ul. Sosnowej 16 znajduje się również budynek tzw. „pomocy doraźnej”, 

który na podstawie umowy najmu wynajęty został Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Częstochowie.  

Dochód z mienia za 2018 rok (najem powierzchni) wynosi: 5.018,40 zł.  

 

Działki wydzierżawione: 

1) działka 382/11 – 35 m2, księga wieczysta: CZ1C/00084621/3 i część działki 382/1 – 15 m2, 

położone w Blachowni, przy ul. Sosnowej 12, 

2) część działki nr 1092/7 o pow. 0,0567 ha, księga wieczysta: CZ1M/00093970/0 

w miejscowości Radoszewnica, gm. Koniecpol  

3) grunt oraz budynki zlokalizowane na działce nr 5/10 o pow. 3,06 ha. w Złotym Potoku 

(gm. Janów), 

4) działka nr 2979 o pow.0,5203 ha, położona w miejscowości Chorzenice (gm. Kłomnice) 

księga wieczysta: CZ1C/00095404/6 – nieruchomość rolna, 

Dochód z dzierżawy łącznie:8.207,68 zł. 

 

Działki użyczone jednostkom samorządu terytorialnego: 

1) działka nr 1878/1 o pow.0,1276 ha położona w Kamienicy Polskiej, użyczona Gminie 

Kamienica Polska z przeznaczeniem na plac zabaw na okres 5 lat, do dnia 26.03.2019 roku; 

2) część działek nr nr 1880, 1884, 1885/1, 1890/1 1964/1 użyczona Stowarzyszeniu                     

Dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska na okres 7 lat, od 13.09.2017r. do 12.09.2024 r. 
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z przeznaczeniem na wybudowanie bieżni lekkoatletycznej – miejsce aktywności fizycznej 

mieszkańców; 

3) część działki 2214 o pow. 900 m2, w miejscowości Chorzenice (gm. Kłomnice) użyczona 

Gminie Kłomnice na okres 3 lat od 1.09.2018 r. do 31.08.2021 r. z przeznaczeniem na plac 

zabaw; 

4) działka 2233/6 o pow. 1,3429 ha w miejscowości Chorzenice (gm. Kłomnice) użyczona 

Gminie Kłomnice na okres 10 lat od 1.03.2017 r. do 28.02.2027 r. z przeznaczeniem na plac 

rekreacyjny; 

5) działka 2576/2 o pow. 1200 m2 położona w Koniecpolu, przy ul. Chrząstowskiej, użyczona 

Miastu i Gminie Koniecpol na 10 lat od 01.02.2019 r. do 31.01.2029 r. z przeznaczeniem na 

parking. 

6) działki nr nr 1507/6 i 1951/1 o łacznej powierzchni 0,5391 ha, nieruchomość zabudowana, 

położona w Koniecpolu, przy ul. Rzecznej 29, użyczona Miastu Częstochowa – 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Częstochowie na okres 3 lat od 1.08.20188 roku do 

31.07.2021 r., z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu. 

 

Lokale użyczone innym podmiotom: 

- dwa lokale znajdujące się w budynku administracyjno-biurowym siedziby Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 użyczone na okres 5 lat do dnia 

31 grudnia 2020 r.:  

1) o powierzchni użytkowej 18,35 m2 na rzecz: Regionalnej Rady Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego w Częstochowie, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe                      

w  Częstochowie oraz Ludowego Klubu Sportowego GOL-START w Częstochowie -                      

do wspólnego korzystania; 

2) o powierzchni użytkowej 29 m2 na rzecz Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Śląski, 

Koło Ziemskie w Częstochowie. 

Z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej: 

1) w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej część sal lekcyjnych                   

na potrzeby Gminy w Kamienicy Polskiej.  

2) mieszkania oraz garaże przy ul. Kościuszki 5, na terenie Zespołu Szkół w Złotym Potoku. 

3) powierzchnię 65 m2 w budynku Zespołu Szkół w Złotym Potoku na rzecz Stowarzyszenia 

„Partnerstwo Północnej Jury”. 
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4) powierzchnię 30,75 m2 na terenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Koniecpolu na rzecz PHU „SMERF” S/Golba z przeznaczeniem na sklepik szkolny. 

Dochód łączny: 57.468,56 zł. 

Jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Częstochowie władają: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni użytkuje nieruchomość gruntową o wartości 

księgowej 168.066,00 zł. Na nieruchomości znajdują się budynki i budowle o łącznej wartości 

księgowej 3.648.011,09 zł. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

Inwestycje: 

Zadanie inwestycyjne pn. ”Dostosowanie Budynku Głównego DPS Blachownia                              

do postanowień KW PSP w Katowicach w sprawie wymagań bezpieczeństwa pożarowego”. 

Nakłady finansowe w 2018 roku: 302.400,00 zł. 

Remonty: 

Łącznie na remonty wydatkowano: 192.723,00 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Lelowie użytkuje nieruchomość gruntową o wartości 

księgowej 133.700,00 zł. Wartość księgowa budynków i budowli wynosi 8.050.692,12 zł.,                                

a  zamontowanych kolektorów słonecznych: 188.400,17 zł.  

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

1) Dokonano drobnych napraw sprzętu oraz remontów na łączną kwotę: 6.700,45 zł. 

2) Dokonano zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę: 65.079,04 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

3. Dom Pomocy Społecznej w Turowie użytkuje nieruchomość gruntową o wartości 

księgowej 325,45 zł. Na ww. gruncie znajdują się budynki o wartości księgowej: 

1.229.875,17 zł i budowle o wartości: 29.945,90 zł. W 2018 roku nie dokonano żadnych 

zakupów, nakładów inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych, które mogłyby 

wpłynąć na stan posiadanego mienia.  

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku użytkuje nieruchomość 

gruntową o wartości księgowej gruntów: 245.885,00 zł. Wartość księgowa budynków, 

budowli: 5.512.248,21 zł, kotłowni: 247.132,84 zł. 
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Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

1) Projekt „Równe szanse – lepszy start. Nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki 

zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do pracy”. Lata realizacji 2018-2019. Wartość projektu za lata 2018-2019: 

1.869.494,99 zł. 

2) Projekt „Równe szanse – lepszy start. Warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów 

szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku - 2018-2020”. Wartość projektu: 

814.633,85 zł. 

3) Doposażenie sali gimnastycznej w SOSzW w Bogumiłku – kwota: 40.000 zł. 

4) Utworzenie nowej pracowni reahabilitacyjnej „Komunikacji alternatywnej 

i wspomagającej”. Nakłady w 2018 roku: 16.791,00 zł (sponsor). 

5. Inne zakupy na łączną kwotę: 13.893,60 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

5. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Chorzenicach użytkuje nieruchomość gruntową o wartości księgowej: 640.113,06 zł. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

1. Zakup kosiarki traktorowej  – kwota: 11.570,00 zł. 

2. Biologiczna oczyszczalnia ścieków – kwota: 118.285,15 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu użytkuje nieruchomość gruntową 

o wartości księgowej 32.699,00 zł. Wartość księgowa znajdujących się na tym terenie 

budynków: 10.802.374,34 zł, budowli: 2.223.584,08 zł. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

1. Zakupiono wyposażenie na łączną kwotę: 3.788,04 zł. 

2. Zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę: 55.854,77 zł. 

3. Zakupiono materiały do bieżących remontów na łączną kwotę: 4.958, 61 zł. 

4. Wykonano remonty na łączną kwotę: 10.466,19 zł. 

Uzyskano dochody z mienia na kwotę: 153,84 zł. 

7. Zespół Szkół w Złotym Potoku użytkuje nieruchomość gruntową o wartości księgowej: 

395.514,00 zł wraz z budynkami o wartości księgowej: 4.236.483,31 zł oraz budowlami 

o wartości księgowej: 97.937,00 zł. 

Przy Zespole szkół funkcjonuje także od 2010 roku boisko wielofunkcyjne powstałe 

w ramach programu „Orlik” o łącznej wartości: 1.252.102,60 zł. 
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Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

1) Wykonano remont pracowni architektury krajobrazu – kwota: 4.200,00 zł. 

2) Doposażono bibliotekę - kwota:12.187,02 zł 

3) Doposażono pracownię gastronomiczną i j. angielskiego – kwota: 122.000,00 zł 

(doposażenie w ramach projektu „ Lepsza jakość kształcenia - większa szansa na rynku pracy 

uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” - tablice interaktywne, 

projektory multimedialne, notebooki i programy komputerowe) 

4) Doposażono pracownię fizyki - kwota: 5.290,00 zł. 

5) Doposażono internat - kwota: 6.238,00 zł. 

Uzyskano dochody z mienia na kwotę: 76.569,07 zł. 

8. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej użytkuje nieruchomość gruntową 

o wartości księgowej 108.510,00 zł wraz z budynkami i budowlami o łącznej wartości 

księgowej: 1.439.408,61 zł. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

1) Przeprowadzono remont dachu budynku szkoły na kwotę: 39.360,00 zł. 

2) Zakupiono Notebook o wartości: 3.118,00 zł. 

3) Zakupiono szafki uczniowskie do szatni na kwotę: 2.066,40 zł. 

4) Przeprowadzono remont szatni uczniowskiej na kwotę: 5.500,00 zł. 

5) Dokonano naprawy uziemienie - kwota: 1.030,00 zł. 

Uzyskano dochody z mienia na kwotę: 900,00 zł. 

9. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - dysponuje nieruchomościami o łącznej 

wartości: wartość księgowa gruntów: 289.955,20 zł., budynków: 997.827,99zł, budowli: 

272.234,64 zł.  

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

Zakupy inwestycyjne: 158.120,60 zł. 

Nakłady inwestycyjne na drogi: 41.240.200,38 zł. 

Zakup wyposażenia: 20.037,48 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

10. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Blachowni, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni, Dom dla dzieci 

"Skałka", Dom dla dzieci "Słoneczny" posiada trwały zarząd nieruchomości o łącznej 

wartości księgowej 1.670.636,95 zł. 
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Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy:  

1) Zakupiono komputer PC za kwotę: 2.841,30 zł. 

2) Zakupiono wyposażenie - drukarkę laserową za kwotę: 1.098,99 zł oraz zlikwidowano 

wyposażenie na kwotę: 8.509,28 zł. 

3. Zakupiono alternator i klawiaturę zaworową w samochodzie za kwotę: 2.000 zł. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni: 

1) Zakupiono wyposażenie o wartości powyżej 500,00 zł. (zlikwidowano wyposażenie                      

na kwotę: 3.897,00 zł), otrzymano od CAO POW lodówkę o wartości 1.079,00 zł. 

2) Pomalowano mieszkania wychowanków – kwota: 6.076,20 zł. 

Dom dla dzieci „Sosenka” w Częstochowie: 

1) Zakupiono pompę insulinową – kwota: 12.749,26 zł. 

2) Zakupiono wyposażenie o wartości powyżej 500,00 zł (zlikwidowano wyposażenie                    

na kwotę: 9.173,99 zł.) 

3) Inne remonty, naprawy itp. – kwota łączna: 41.072,99 zł. 

Dom dla dzieci „Skałka” w Częstochowie: 

1) Zakupiono wyposażenie o wartości powyżej 500,00 zł (zlikwidowano wyposażenie                        

na kwotę: 10,940,03 zł): 

2) Inne remonty, naprawy, itp. – kwota łączna: 14.198,00 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – użytkuje na podstawie 

porozumienia pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego 9               

w  Częstochowie  o pow. 208,80 m2 – pow. biurowa oraz 14,30 m2 - pow. magazynowa. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

Zakup wyposażenia na łączną kwotę: 14.630,66 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

12. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie – użytkuje                    

na podstawie porozumienia pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Częstochowskiego przy ul. Tkackiej 5 w Częstochowie o pow: 222,60 m2 – pow. biurowa 

oraz 40,30 m2 (Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy). 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

Zakupiono zestaw komputerowy – kwota: 3.000,00 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 
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13. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu – użytkuje 

pomieszczenia w budynku Placówki Zamiejscowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie                                                 

przy ul. Chrząstowskiej 8 w Koniecpolu  o pow.: 144,64 m2 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy: 

1) Zakupiono zestaw komputerowy do celów księgowych - kwota: 1.958,00 zł. 

2) Naprawy – kwota łączna 820,41 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

 

W 2018 roku Powiat Częstochowski: 

- nabył od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomość o pow. 0.0841 ha, oznaczoną 

w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75, karta mapy 5, obręb Kolonia 

Rędziny, gmina Rędziny (Rędziny, ul. Miłosza 5). Działka zabudowana 

dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym oraz 

budynkiem garażowym z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadań własnych Powiatu 

Częstochowskiego związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Wartość łączna  nieruchomości: 420.274,00 zł. 

- uzyskał dochód z tytułu opłat za trwały zarząd w wysokości: 266,76 zł oraz ze sprzedaży 

samochodów przeznaczonych do demontażu w wysokości: 3.831,50 zł. 

 

 

INNE DANE I INFORMACJEW MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA 

W 2018 r. Wojewoda Śląski zakończył 72 postępowania dotyczące regulacji stanu 

prawnego 91 działek o łącznej powierzchni 0,8647 ha, zajętych pod drogi powiatowe                      

( powiat częstochowski) w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r.  – 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz 40 postępowań 

dotyczących regulacji stanu prawnego 98 działek o łącznej powierzchni 47,7681 ha, zajętych 

pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 60 ww. ustawy. 

W 2018 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie złożył: 

- do sądu 242 wnioski o regulację ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności Powiatu 

Częstochowskiego w księgach wieczystych dla 365 działek drogowych o łącznej 

powierzchni 77,3426 ha, w tym w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
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i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r., były 103  

wnioski dla 136 działek o powierzchni 1,5410 ha. 

-  do Wojewody Śląskiego 191 wniosków o regulację stanów prawnych 219 działek o łącznej 

powierzchni 1,6197 ha, zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 73 ustawy - 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz 38 wniosków 

o regulację stanów prawnych 78 działek o łącznej powierzchni 48,0149 ha, zajętych pod 

drogi    w trybie art. 60 ww. ustawy.  

 

Pozostałe inwestycje i remonty realizowane i zakończone w 2018 r., w tym projekty 

dofinansowane ze środków zewnętrznych opisane zostały w rozdziale 15. 

 

Zarząd Powiatu Częstochowskiego, w sprawach gospodarowania mieniem powiatu oraz 

powiatowym zasobem nieruchomości w okresie 01.01.2018 ÷ 31.12.2018 podjął następujące 

uchwały: 

1. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego: 

• porozumienie z Gminą Olsztyn na współfinansowanie kosztów podziału działki nr 489, 

obręb: Biskupice, gmina Olsztyn, polegającego na wydzieleniu części gruntu                          

na potrzeby modernizacji drogi powiatowej nr 1013S (koszt poniesiony przez Powiat 

Częstochowski - 3.505,50 zł) oraz przeniesienie przez Gminę Olsztyn własności tej 

działki łącznie z działką sąsiednią na rzecz Powiatu Częstochowskiego w drodze 

darowizny; 

• porozumienie z Miastem Gminą Koniecpol na współfinansowanie kosztów rozbiórki 

budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ulicy 

Chrząstowskiej 8 (koszt poniesiony przez Powiat Częstochowski - 9.999,90 zł); 

2. Nabycie: 

• w drodze darowizny: 

- od Gminy Olsztyn działki nr 485 i części działki nr 489, obręb: Biskupice, gmina 

Olsztyn, na potrzeby modernizacji pasa drogi powiatowej nr 1013S; 

- od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 75 o powierzchni 0,0841 ha, obręb: Kolonia 

Rędziny, gmina Rędziny, dla potrzeb wychowanków Centrum Administracyjnego 

Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach; 
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- od Skarbu Państwa, nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów                     

i  budynków jako działka nr 2255/14 o powierzchni 0,0024 ha, karta mapy 13, obręb: 

Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska, na potrzeby modernizacji pasa drogi 

powiatowej; 

• nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod 

poszerzenie dróg powiatowych niżej wymienionych nieruchomości: 

- działka  nr 388/2 o powierzchni 0,0027 ha, obręb: Kuchary, gmina Mstów; 

- działki: nr 313/1 o powierzchni 0,1730 ha, karta mapy 7 oraz nr 314/1 o powierzchni 

0,2460 ha, karta mapy 4, obręb: 0020 Zagórze, gmina Janów; 

- działka nr 488/2 o powierzchni 0,0072 ha, karta mapy 9, obręb: 0001 Biskupice, 

gmina Olsztyn; 

- działki: nr 597/1 o powierzchni 0,0324 ha, nr 598/1 o powierzchni 0,0159 ha, nr 599/1 

o powierzchni 0,0156 ha i nr 631/1 o powierzchni 0,0129 ha, nr 632/1 o powierzchni 

0,0165 ha, karta mapy 6 oraz nr 731/2 o powierzchni 0,0111 ha karta mapy 7, obręb: 

0018 Sokole Pole, gmina Janów, 

3. Wynajem: 

• dotychczasowemu najemcy na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia 

o powierzchni użytkowej 30,57 m2, mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 26, gmina Koniecpol,  

na prowadzenie sklepiku szkolnego; 

• Skarbowi Państwa - Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii w Częstochowie miejsc 

parkingowych na nieruchomości przy ul. Tkackiej 5 w Częstochowie w drodze 

bezprzetargowej; 

• Gminie Miastu Częstochowa – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, w drodze 

bezprzetargowej, na okres 3 lat, lokalu o powierzchni użytkowej 67,00 m2, 

mieszczącego się w budynku na nieruchomości Powiatu Częstochowskiego położonej 

w Blachowni przy ul. Sosnowej 16, na której funkcjonuje Szpital w Blachowni, 

z przeznaczeniem na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych – usług ratownictwa 

medycznego; 

• dotychczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, części 

powierzchni ściany ok. 1 m2 wewnątrz budynku administracyjno-biurowego 

w Częstochowie przy ulicy Tkackiej 5, z przeznaczeniem na umieszczenie tablicy 
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informacyjnej wraz ze skrzynką pocztową, jako miejsce do wrzucania przez rolników 

zamówień na kolczyki dla zwierząt hodowlanych. 

• Gminie Kamienica Polska, na rok szkolny 2018/2019, w drodze bezprzetargowej, 

pomieszczeń użytkowych/sal lekcyjnych mieszczących się w budynku stanowiącym 

własność Powiatu Częstochowskiego, w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące 

w Kamienicy Polskiej przy ul. Ferensa 12, na potrzeby Szkoły Podstawowej, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Kamienica Polska; 

4. Użyczenie: 

• Miastu Gminie Koniecpol pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                 

w Koniecpolu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej, na czas niezbędny                                

do przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów; 

• Miastu Gminie Częstochowa - Powiatowemu Urzędowi Pracy w Częstochowie,                   

na  okres 3 lat, zabudowanej nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ulicy 

Rzecznej 29, gmina Koniecpol z przeznaczeniem na funkcjonowanie na niej Gminnego 

Centrum Pracy - kontynuacja; 

• Gminie Kłomnice, na okres 3 lat, części nieruchomości o powierzchni 900 m2, 

położonej w Chorzenicach, gmina Kłomnice, na której funkcjonuje Centrum 

Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach oraz 

Dom Dziecka i Dom dla dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach, z przeznaczeniem na  

wykorzystanie jej jako plac zabaw dla dzieci; 

• Miastu Gminie Koniecpol, na okres 3 lat, część nieruchomości położonej w Koniecpolu 

przy ulicy Chrząstowskiej 8, gmina Koniecpol, na której funkcjonuje Placówka 

Zamiejscowa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, z przeznaczeniem                              

na  urządzenie na niej miejsc parkingowych dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy 

Koniecpol oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu Starostwa Powiatowego 

w Częstochowie; 

5. Różne: 

• przyjęcie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Częstochowskiego                 

na lata 2018-2020; 

• zgoda na udostępnienie za pobranym wynagrodzeniem netto 1.500,00 zł części 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Częstochowskiego, położonej 

w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 8, celem wybudowania kanalizacji burzowej; 
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• zatwierdzenie wypłaty odszkodowania na łączną kwotę 23.890,00 zł na rzecz byłych 

właścicieli za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Częstochowskiego pod drogi 

powiatowe: 

- działka nr 513/1 o powierzchni 0,0905 ha, karta mapy 8. obręb: 0002 Aleksandria II, 

gmina Konopiska;  

- działka nr 32/2 o powierzchni 0,0072 ha, karta mapy 1, obręb: 0014 Sobuczyna, gmina 

Poczesna; 

- działki nr nr 532/3, 532/5, 564/5, 611/1, 631/1 i 644/1 o łącznej powierzchni 85 m2, 

karta mapy 1, obręb: 0014 Wikłów, gmina Kruszyna; 

• obniżenie o 50% II raty czynszu wynajmu Gminie Kamienica Polska pomieszczeń 

w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej przy ulicy Ferensa 12, 

wynikającego z § 5 umowy najmu Nr 7/OK/17 zawartej w dniu 4 października 2017 r.. 

Zgodnie z deklaracją Wójta Gminy Kamienica Polska kwota, o którą została 

zmniejszona II rata czynszu najmu będzie przeznaczona i wykorzystana na potrzeby 

budowy ogólnodostępnej bieżni lekkoatletycznej, której inwestorem jest 

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska realizujące inwestycję w ramach 

działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020 na realizacje operacji pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości 

Kamienica Polska, jako miejsca aktywności i integracji mieszkańców”. Lokalizacja 

bieżni lekkoatletycznej znajduje się na nieruchomości Powiatu Częstochowskiego,                

na której funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej– najemca Gmina 

Kamienica Polska; 

• zatwierdzenie minimalnych stawek opłat za zakwaterowanie osób indywidualnych 

i grup zorganizowanych w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                            

im. Władysława Szafera w Złotym Potoku; 

• zgoda na monitorowanie nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Rzecznej 29,                  

na której funkcjonuje Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu. 
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5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii  

5.1. Strategia rozwoju 

 

Obecnie obowiązujący Program „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego                        

na lata 2016-2020” został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego 28 stycznia 

2016 roku. Jest to już trzeci z kolei dokument strategiczny powiatu. Poprzednie Strategie 

Rozwoju Powiatu Częstochowskiego uchwalane były na lata 2001-2006 i 2007-2015. 

„Program Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” to jeden  z 

ważniejszych dokumentów służących sprawnemu funkcjonowaniu powiatu. Nakreśla on  

główne cele rozwojowe powiatu, środki prowadzące do ich realizacji, sposoby i reguły 

zachowania podmiotów zaangażowanych  w jego realizacje oraz sposoby weryfikacji i 

monitoringu wyznaczonych celów. 

 

Misja i wizja Powiatu częstochowskiego 

Misją Powiatu Częstochowskiego jest: 

Zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy powiatu częstochowskiego, jako 

bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, pracy, nauki, inwestycji                          

i wypoczynku. 

 

Wizja rozwoju Powiatu Częstochowskiego: 

Powiat Częstochowski, jako atrakcyjne, przyjazne i bezpieczne miejsce do zamieszkania, 

edukacji, odpoczynku i inwestowania. 

 

Program „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego” podzielony został na cztery obszary 

rozwojowe: 

Obszar I. Nowoczesny Powiat Częstochowski, oparty na wiedzy, kreatywności                                   

i przedsiębiorczości mieszkańców 

Obszar II. Powiat Częstochowski jako obszar bezpieczny i spójny pod  

względem społecznym i komunikacyjnym. Zrównoważony rozwój społeczny 

Obszar III. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

turystycznych i kulturowych Powiatu 

Obszar IV. Relacje i współpraca Powiatu  z otoczeniem 
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Każdy z obszarów zawiera cele i kierunki działań, które  będą realizowane przez 

władze powiatu do końca 2020 roku. W celu monitoringu realizacji poszczególnych celów 

strategicznych każdy cel ma przypisane odpowiednie wskaźniki rezultatu. Służą one również 

do oceny postępu  w realizacji założeń dokumentu.  

Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego polega na gromadzeniu  

i analizie danych oraz ich ocenie dokonywanej raz w roku. Roczny okres działań 

monitorujących pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi danymi statystycznymi, 

publikowanymi przez większość podmiotów właśnie za dany rok.                                       

Monitorowanie są zarówno dane statystyczne, jak również otoczenie zewnętrzne                       

i wewnętrzne powiatu. W przypadku konieczności dokonania zmian   w celach, czy też 

kierunkach działania, zapisy strategii można aktualizować. 

Za monitoring strategii odpowiedzialny jest Wydział Organizacji, Rozwoju  

i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Monitoring odbywa                         

się na podstawie rocznych sprawozdań z realizacji celów i działań, przedkładanych przez 

wydziały, jednostki i instytucje odpowiedzialne za ich realizację. Monitoring obejmie swoim 

zasięgiem wszystkie dziedziny z życia społeczno-gospodarczego powiatu. 

Termin składania sprawozdania z realizacji celów i działań za dany rok wyznaczono   

na 30 września roku następnego. Sprawozdanie przekazane zostaje do Rady Powiatu. 

Na podstawie sprawozdania  dokonana zostaje ocena zasadności i skuteczności 

podejmowanych działań. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w strategii, 

należy zwołać Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego, 

który powinien takie zmiany zaakceptować. Zmiany w strategii każdorazowo wprowadza się 

stosowną uchwałą Rada Powiatu w Częstochowie. 

Po otrzymaniu rocznych sprawozdań z realizacji założeń strategii, pracownicy 

Wydziału Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem opracowują całościowe sprawozdanie   

- raport   z realizacji strategii za dany rok. Sprawozdanie to przedstawione zostanie Radzie 

Powiatu   w Częstochowie. 

Realizacja założeń Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego za lata 2016 – 2020 

jest także stale monitorowana przez Zespół ds. kontroli zarządczej. 

W chwili obecnej dysponujemy Sprawozdaniem z realizacji Programu  „Strategia Rozwoju 

Powiatu Częstochowskiego  na lata 2016-2020” za 2017 rok. Kolejne sprawozdanie –                      

za 2018 rok wpłynie do Rady Powiatu Częstochowskiego do dnia 30 września 2019 roku jako 
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osobny dokument, zgodnie z zasadami monitoringu realizacji Programu „Strategia Rozwoju 

Powiatu Częstochowskiego za lata 2016-2020” 

Analiza informacji przekazanych przez wydziały, jednostki organizacyjne, urzędy 

gmin oraz inne podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w realizację Programu 

„Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” pozwala uznać,                      

że powiat częstochowski w 2017 roku w optymalny i rzetelny sposób wykorzystywał własne 

zasoby, możliwości materialne i personalne w celu realizacji celów i kierunków określonych                       

w Strategii. Powiat Częstochowski podejmował w 2017 roku działania, które zostały 

przedstawione w niniejszym sprawozdaniu i wpisywały się w cele strategiczne i kierunki 

działań. Należy jednak zauważyć, że realizacja większości celów strategicznych Programu 

„Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego…” rozłożonych jest w czasie na lata 2016 – 

2020. W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji Programu „Strategia Rozwoju Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2016-2020” za 2017 rok, formułuje się następujące wnioski: 

1. Program „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020 zawiera 

aktualną, gruntowną diagnozę społeczną i gospodarczą powiatu częstochowskiego. 

2. Cele strategiczne zapisane w Programie są trafnie określone i odpowiadają faktycznym 

oczekiwaniom i potrzebom. 

3. Zdecydowana większość działań zapisanych w Strategii jest częściowo lub całościowo 

realizowana. Działania rozpisane są na lata 2016-2020. 

4.Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów i kierunków strategicznych                        

w pełni świadomie starają się wywiązywać z nałożonych zadań i nie zgłaszają żadnych 

problemów w tym zakresie. 

Na podstawie danych, które już otrzymaliśmy za 2018 rok można stwierdzić, że wszystkie 

cele i kierunki działań założone w Strategii są realizowane prawidłowo, bez problemów,                                 

a wszelkie występujące ewentualne ryzyka i zagrożenia w realizacji wyznaczonych zadań są 

natychmiast niwelowane i usuwane przez odpowiednie działania związane z kontrolą 

zarządczą. 

 Dotychczasowe Sprawozdanie z realizacji Programu „Strategia Rozwoju Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2016-2020” publikowane są na stronie BIP Starostwa Powiatowego                  

w Częstochowie ( Prawo lokalne ˃Dokumenty˃Strategia Rozwoju Powiatu). 

 

http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?idg=4&id=318&x=4&y=102 

 

http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?idg=4&id=318&x=4&y=102
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5.2. Realizacja polityk, programów i strategii związanych z pomocą społeczną 

 
Realizacja zadań powiatu z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej odbywa 

się zgodnie z założeniami i celami zawartymi w następujących dokumentach programowych: 

1. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętej Uchwałą  

Nr XXXIII/255/2002 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 27 marca 2002 r., w której  

przyjęto 3 główne cele strategiczne: 

1) Tworzenie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez wyrównanie szans osób 

niepełnosprawnych w dążeniu do samodzielnego i aktywnego życia – w 2018 roku cel 

realizowany głównie poprzez udzielanie pomocy i wsparcia w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej                   

w Starym Koniecpolu, domów pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego. 

2) Budowanie wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 

dzieci i młodzieży – w 2018 roku cel realizowany poprzez działania rozwijające system 

wspierania rodzinnej opieki zastępczej, działalność placówek                                                

opiekuńczo – wychowawczych oraz Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR                                

w Częstochowie 

3) Włączenie społeczności lokalnej w proces rozwiązywania problemów społecznych                     

– w 2018 roku cel realizowany poprzez bieżące udostępnianie mieszkańcom powiatu na 

stronie internetowej PCPR, gablotach informacyjnych pełnej i aktualnej informacji  

w zakresie przysługujących praw, dostępnych systemach wsparcia, obowiązujących 

rozwiązaniach prawnych. PCPR prowadziło kampanię społeczną „Koperta Życia” skierowaną 

do mieszkańców powiatu – osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, samotnych.  

2. Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 przyjętym 

Uchwałą Nr XXX/234/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

– główne cele programu to: 

1) promowanie i rozwój form rodzicielstwa zastępczego poprzez:  

a) akcje informacyjne na rzecz rodzicielstwa zastępczego na stronie internetowej,  

b) indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi tematyką rodzicielstwa zastępczego,  

c) wykorzystanie środków masowego przekazu i ulotek,  

d) baner informacyjny zawieszony na korytarzu PCPR,  

e) akcję promocyjną podczas Dożynek Powiatowych w Konopiskach 26.08.2018r.  
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W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano wycieczkę dla rodzin 

zastępczych do Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach w dniu 20.06.2018r.,  

a w celu integracji rodzin zastępczych zorganizowano Piknik Rodzin Zastępczych  

w Stajni Biały Borek w Biskupicach w dniu 31.08.2018r.  

2) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie 

opieki: 

a) przeprowadzono 2 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,                  

w którym uczestniczyło łącznie 12 rodzin (w różnych wymiarach godzin od 20 do 74), 

b) dokonano kwalifikacji 6 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

3) systematyczne wspieranie rodzin zastępczych: 

a) 1828 odwiedzin w miejscu zamieszkania 123 rodzin zastępczych, 

b) 2 szkolenia dla rodzin zastępczych w których uczestniczyło łącznie 37 rodzin (w różnych 

wymiarach godzin od 5 do 15), 

c) 2 grupy wsparcia dla 22 osób - 13 spotkań, przeciętnie raz w miesiącu po dwie godziny.  

4) Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski              

–w pełni zabezpieczono potrzebę umieszczenia dzieci z powiatu częstochowskiego                          

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Złożono 8 wniosków do Sądu o uregulowaniu 

sytuacji prawnej 8 wychowanków, zgłoszono 3 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną                      

do ośrodków adopcyjnych. 

5) dostosowanie liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących 

przepisów prawa – od dnia 01.01.2021 r. liczba dzieci w jednej placówce opiekuńczo – 

wychowawczej nie może przekroczyć 14 osób – w celu realizacji zadania pozyskano  

z zasobów Skarbu Państwa dom wolnostojący w Rędzinach na przeniesienie                                 

14 wychowanków z Domu Dziecka w Chorzenicach. 

6) zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej.      

Pomocą i wsparciem objęto 100 pełnoletnich wychowanków. Wsparcia udzielano w formie: 

pracy socjalnej, pomocy w uzyskaniu mieszkania i znalezieniu zatrudnienia, pomocy 

pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz pomocy rzeczowej.  

3. Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie Powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020, który został przyjęty Uchwałą 

Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XIX/127/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. 

 - celem głównym Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

powiatu częstochowskiego, aby go zrealizować podejmowano działania: 
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1) profilaktyka i uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie –  

w ramach realizacji tego zadania rozpowszechniano ulotki tematyczne, przeprowadzano 

bieżące rozmowy informacyjne. W dniu 26.08.2018r. prowadzono kampanię informacyjną 

przeciwko zjawisku przemocy podczas Dożynek Powiatowych w Konopiskach. 

2) udzielanie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.  

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – cztery razy w miesiącu, w którym dyżury 

pełnią psycholog, prawnik i pracownik socjalny: 

a) łącznie odbyło się 412 konsultacji dla 109 osób; 

b) odbywały się także spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy  w rodzinie                 

z częstotliwością 1 raz w miesiącu; 

c) sporządzono 1 formularz „Niebieskiej Karty”; 

d) podejmowano także współpracę z policją, sądem, ops-ami, prokuraturami w celu 

rozpropagowania działań Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc              

w rodzinie.  

4. Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc  

w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2016-2020, który został przyjęty 

Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XIX/126/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. – 

w roku 2018 nie realizowano programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc  w rodzinie. Pomimo prowadzonej rekrutacji we współpracy z 

Gminami Powiatu, OPS-ami z terenu Powiatu i komisariatami policji, Sądem, 

Prokuraturą nie zebrano dostatecznej liczby uczestników. 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie – świadome tego problemu i zgłaszające gotowość                 

do pracy nad nim, mają  możliwość współpracy z psychologiem zatrudnionym w PCPR                        

w Częstochowie  

5. Programie służącym działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie na lata 2016-2020, przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego  

Nr XIX/128/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. 

Celem głównym w/w Programu jest poprawa sytuacji bezpieczeństwa rodzin i dzieci 

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, który realizowano poprzez: 

a) rozpowszechnianie ulotek tematycznych,  

b) bieżące rozmowy informacyjne, 
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c) kampanię informacyjną przeciwko zjawisku przemocy podczas Dożynek Powiatowych               

w Konopiskach., 

d) udział pracownika w 3 posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

e) występowanie przez 2 pracowników w charakterze świadków w postępowaniu sądowym  

ws. przemocy w rodzinie.  

6. Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 - 

2020. Program przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie nr XX/157/2013                

z dnia 28 marca 2013 r. Celem programu jest ukierunkowanie działań samorządu 

powiatowego, innych instytucji i organizacji pozarządowych na ochronę osób 

Niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym i zwiększenie możliwości osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze swoich praw i uczestnictwa w życiu społecznym              

i zawodowym.  

Cele szczegółowe programu to: 

1) Rozwój rehabilitacji społecznej i służb wspierających dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Zadanie realizowane było poprzez wsparcie finansowe  funkcjonowania 

Warsztatu Terapii Zajęciowej a także rozpowszechnianie aktualnych informacji na temat 

dostępnych programów  i form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2) Zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego i środków transportu dostosowanych                    

do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zadanie realizowane było poprzez 

dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu 

zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz wsparcie w uzyskaniu usług transportowych dla 

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

3) Kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych. Zadanie 

realizowane było poprzez współpracę z Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz rozpowszechnianie aktualnych informacji na temat dostępnych 

programów  i form pomocy dla osób niepełnosprawnych. 

4) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i środków komunikacji 

międzyludzkiej. Zadanie realizowane było poprzez realizację Pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” w zakresie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa                                             

w społeczeństwie informacyjnym poprzez pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i jego 

elementów oraz rozpowszechnianie informatorów, przewodników  i ulotek dla osób 

niepełnosprawnych. 
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5) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym kształcenia w systemie ogólnodostępnym  

i specjalnym. Zadanie realizowane było poprzez dofinansowanie kosztów kształcenia                      

na poziomie wyższym w ramach programu "Aktywny Samorząd". 

6) Ułatwienie dostępu do sprzętu, środków pomocniczych i technicznych usług 

rehabilitacyjnych umożliwiających mobilność i komunikowanie się z otoczeniem. Zadanie 

realizowane było poprzez dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego i usuwania barier technicznych ze środków 

Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach usług 

rehabilitacyjnych osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie uzyskiwały dofinansowanie                

do uczestnictwa w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym.  

7) Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia. Zadanie 

realizowane było poprzez wsparcie finansowe ze środków PFRON do wyposażenia 

stanowiska pracy przez pracodawcę dla osoby niepełnosprawnej a także finansowanie stażu 

dla osoby niepełnosprawnej.   

8) Wspieranie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do kultury, sportu, rekreacji                 

i turystyki. W ramach programu zadanie było realizowane poprzez  dofinansowanie dla 

organizacji pozarządowych do imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych w których 

brały udział osoby niepełnosprawne. 

9) Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zadanie realizowane było poprzez  finansowanie ze środków PFRON działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej a także wsparcie merytoryczne dla osób niepełnosprawnych ich rodzin                                   

i opiekunów.  
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6. Polityka społeczna – funkcjonowanie powiatowych jednostek polityki 

społecznej  
 

W Powiecie Częstochowskim realizacją zadań z zakresu polityki społecznej zajmują 

się zaprezentowane na mapie powiatu i zamieszczonym poniżej schemacie instytucje. 

 

Rys.7.Mapa powiatu częstochowskiego i schemat  z zaznaczonymi jednostkami polityki 

społecznej 
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Powyższy rysunek przedstawia schemat jednostek polityki społecznej w Powiecie 

Częstochowskim. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie jest jednostką organizacyjną 

samorządu terytorialnego, powołaną Uchwałą Nr 14/IV/99 Rady Powiatu w Częstochowie  

z dnia 26 stycznia 1999 r. Realizuje zadania powiatu w szczególności z zakresu pomocy 

społecznej, rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie, rehabilitacji społecznej. PCPR w Częstochowie jednocześnie sprawuje nadzór nad 

trzema domami pomocy społecznej, Warsztatem Terapii Zajęciowej i prowadzi pięć placówek 

opiekuńczo – wychowawczych i 2 centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo- 

wychowawczych. W strukturach PCPR funkcjonują także:  

 Punkt Interwencji Kryzysowej, który świadczy pomoc psychologa, prawnika, pracownika 

socjalnego m.in. dla ofiar przemocy domowej oraz osób znajdujących się w kryzysie.  

 Treningowe Mieszkanie Chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w rozumieniu przepisów o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Częstochowskiego Nr 31/2011 z dnia 6 października 

2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pełni funkcję Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej i realizuje jego zadania.  

W 2018 r. na zadania realizowane przez pracowników PCPR w Częstochowie 

wydatkowano – 6 628 646,42  zł. 

Powiat Częstochowski prowadzi trzy domy pomocy społecznej o łącznej liczbie                 

315 miejsc, w tym dwa w Blachowni i Lelowie dla osób przewlekle psychicznie chorych                   

i w DPS w Turowie dla osób w podeszłym wieku. 
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Tab. 15. Domy pomocy społecznej 

Nazwa Domu 
Liczba 

miejsc 

Liczba osób 

korzystających 

w 2018 r. 

Miesięczny 

koszt 

utrzymania 

mieszkańca  

w 2018 roku 

Wykonanie 

budżetu za 2018 r. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Blachowni 

158 171 3 141,20 zł 6 497 581,66 zł 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Lelowie 

100 108 3 038,12 zł 3 758 544,06 zł 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Turowie 

57 65 3 141,45 zł 2 260 164,69 zł 

RAZEM 315 344 x 12 516 290,41 zł. 

 

W 2018 r. w PCPR rozpatrzono 83 sprawy dotyczące umieszczenia w domach 

pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski osób wymagających 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (w tym 28 spraw dotyczyło mieszkańców 

powiatu częstochowskiego). Wydano również 13 decyzji o umieszczeniu w dps dla osób 

wcześniej wpisanych na listy osób oczekujących w związku z możliwością przyjęcia                             

do dps w terminie 3 miesięcy.  

Wydano 46 decyzji zmieniających wysokość odpłatności za pobyt w ww. domach 

pomocy społecznej, w związku ze zmianą dochodu mieszkańców skierowanych do domów 

przed  dniem 1 stycznia 2004 roku. 

W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy PCPR w Częstochowie przeprowadzili                  

2 kontrole sprawdzające działalność Domów Pomocy Społecznej w Blachowni i Turowie.  

 

 

Piecza zastępcza 

 

W 2018 r. całodobową opiekę i wychowanie dla 90 dzieci pozbawionych opieki 

rodziców biologicznych sprawowało 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Częstochowski. 
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Tab.16. Instytucjonalna piecza zastępcza 

Nazwa instytucji 
Liczba  

miejsc  

Liczba osób 

korzystających 

w 2018 r. 

Miesięczny 

koszt 

utrzymania 

dziecka  

w 2018 roku 

Wykonanie 

budżetu  

za 2018 r. 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek Opiekuńczo 

– Wychowawczych  

w Blachowni 

x x x 709 994,24 zł 

Placówka Opiekuńczo – 

wychowawcza w Blachowni 
18 24 4 504,29 zł 694 991,29 zł 

Dom dla Dzieci „Sosenka”  

w Częstochowie 
14 16 4 102,50 zł 553 131,81 zł 

Dom dla Dzieci „Skałka”  

w Częstochowie 
14 15 4 106,13 zł 529 139,75 zł 

RAZEM 46 55 x 2 487 257,09 zł 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek Opiekuńczo 

– Wychowawczych  

w Chorzenicach 

x x x 848 989,59 zł 

Dom Dziecka w Chorzenicach 30 41 4 403,98 zł 1 147 535,41 zł 

Dom dla Dzieci „Słoneczny” 

w Chorzenicach 
14 16 4 293,35 zł 459 217,22 zł 

RAZEM 44 57 x 2 455 742,22 zł 

OGÓŁEM  90 112 x 4 942 999,31 zł 

 

W 2018 r. rozpatrzono 208 spraw dotyczących umieszczenia małoletnich  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat (w tym                               

17 dotyczyło dzieci z powiatu częstochowskiego). 

Wydano 26 skierowań do prowadzonych przez Powiat placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (w tym 7 dla dzieci z powiatu częstochowskiego). 

W ciągu roku 24 wychowanków opuściło przedmiotowe placówki powiatu 

częstochowskiego (w tym 10 wychowanków z powiatu częstochowskiego: 2 zostało 
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umieszczonych w rodzinie zastępczej, jeden wychowanek powrócił do rodziny biologicznej,                  

7 wychowanków usamodzielniło się). 

W placówkach odbyło się 15 posiedzeń Stałych Zespołów ds. Okresowej Oceny 

Sytuacji Dziecka.  

W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy PCPR w Częstochowie przeprowadzili  

3 kontrole sprawdzające działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i centrów tj.  

Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie, Domu dla Dzieci „Słoneczny”  

w Chorzenicach”, Domu Dziecka w Chorzenicach i Centrum Administracyjnym Obsługi 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.  

 

 

Rodzinna piecza zastępcza 

 

 W 2018 r. w Powiecie Częstochowskim funkcjonowało 121 rodzin zastępczych,  

w których przebywało 160 dzieci. Poniższa tabela prezentuje rodzaje rodzin zastępczych.  

 

Tab.17. Rodziny zastępcze 

Rodzaje rodzin 
Liczba rodzin 

zastępczych 

Liczba dzieci  

w rodzinach  
Wydatki  

Spokrewniona rodzina 

zastępcza 
67 82 672 547,97 zł 

Niezawodowa rodzina 

zastępcza 
41 58 627 708,76 zł 

Zawodowa rodzina zastępcza 3 7 79 927,40 zł 

RAZEM 121 160 1 380 184,13 zł 

Rodziny zastępcze  

z innych powiatów 

sprawujące pieczę nad 

dziećmi z powiatu 

częstochowskiego 

22 30 368 820,94 zł 

RAZEM 143 190 1 749 005,07 zł 

 

W PCPR dla każdej rodziny zastępczej prowadzona jest Karta Sytuacji Rodziny 

Zastępczej, a dla każdego dziecka Plan Pomocy Dziecku, które są na bieżąco aktualizowane  

i modyfikowane. W celu pomocy i wsparcia przeprowadzono 1828 odwiedzin w miejscu 
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zamieszkania rodzin zastępczych oraz odnotowano 1073 kontakty z innymi służbami  

i instytucjami dotyczące współpracy z rodzinami zastępczymi. Łącznie w terenie 

przepracowano 3125,40 godzin.  

Współpraca z innymi instytucjami rozwijana była także podczas 32 dni konsultacji                             

w sprawie dokonywania ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz rodzin zastępczych. Łącznie dokonano 247 ocen, a następnie sporządzono i przekazano  

do właściwych Sądów Rejonowych 234 opinie.  

Prowadzono 3 szkolenia dla rodzin zastępczych, z których skorzystało 37 rodzin 

zastępczych. 

Przeprowadzono kontrole w 12 rodzinach zastępczych, w żadnej z kontrolowanych 

rodzin nie stwierdzono sytuacji wykluczających pełnienie funkcji rodziny zastępczej.  

100 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy 

zastępczej objęto indywidualnym programem usamodzielnienia. 
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Tab.18. Liczba spraw dotyczących świadczeń z pieczy zastępczej 

Nazwa świadczenia Liczba decyzji 
Łączne wydatki na 

świadczenia 

w zł. 

Charakter 

świadczenia 

Świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie 

zastępczej oraz dodatek na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania 

dziecka niepełnosprawnego 

241 1 567 971,20  

obligatoryjne 

– zadanie 

własne 

 

Dodatek wychowawczy 153 631 027,83  

obligatoryjne

– zadanie 

zlecone 

 

Dofinansowanie do wypoczynku 

poza miejscem zamieszkania 

dziecka przebywającego w rodzinie 

zastępczej 

35 15 563,92  

fakultatywne

– zadanie 

własne 

 

Świadczenie na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanego dziecka 

- jednorazowo 

12 24 000,00  

fakultatywne

– zadanie 

własne 

 

Środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego przewidziane tylko 

dla zawodowych rodzin zastępczych 

8 14 500,00  

fakultatywne

– zadanie 

własne 

 

RAZEM 449 2 253 062,95  x 
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Tab.19. Liczba spraw dotyczących świadczenia „Dobry start” 

Nazwa świadczenia 
Liczba 

informacji 

Łączne wydatki 

na świadczenia 

w zł. 

Charakter 

świadczenia 

Świadczenie „Dobry start” dla 

wychowanków rodzin zastępczych 99 29 700  

obligatoryjne

– zadanie 

zlecone 

Świadczenie „Dobry start” dla 

usamodzielnionych wychowanków 

pieczy zastępczej 

1 300  

obligatoryjne

– zadanie 

zlecone 

Świadczenie „Dobry start” dla 

wychowanków placówek opiekuńczo - 

wychowawczych 

55 16 500  

obligatoryjne

– zadanie 

zlecone 

RAZEM  155 46 500  x 

 

Dodatkowo dzieciom umieszczonym w Domu dla Dzieci „Skałka” i Domu dla Dzieci 

„Sosenka”, które znajdują się na terenie miasta Częstochowy świadczenie „Dobry Start” dla  

26 wychowanków na łączną kwotę 7 800 zł. przyznał Prezydent Miasta Częstochowy.  

 

 

Tab.20.Liczba spraw dotyczących świadczeń dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

Nazwa 

świadczenia 

Liczba decyzji  

Łącznie 

Łączne wydatki na 

świadczenia (w zł) RAZEM 

(w zł) Rodzinna 

piecza 

Instytucjonal. 

piecza 

Rodzinna 

piecza 

Instytucjonal. 

piecza 

Pomoc na 

kontynuowanie 

nauki  

55 16 71 160 178,07 33 452,35 193 630,42 

Pomoc na 

usamodzielnienie 
7 2 9 23 609,00 6 600,00 30 209,00 

Pomoc na 

zagospodarowanie  
1 4 5 4 000,00 16 000,00 20 000,00 

RAZEM  63 22 85 187 787,07 56 052,35 243 839,42 

 

Łącznie rozstrzygnięto 934 sprawy, w tym wydano: 

 296 decyzji dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych (obligatoryjnych                          

i fakultatywnych); 
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 85 decyzji w sprawie świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej; 

 153 decyzje dotyczące dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych; 

 245 decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej; 

 przeprowadzono 155 postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”. 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

 

W 2018 r. przyznane Powiatowi Częstochowskiemu środki finansowe Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwoliły na objęcie wsparciem                           

1649 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w wymienionym w tabeli zakresie. 

 

Tab.21. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków PFRON 

Nazwa świadczenia 
Liczba 

osób  

Łączne wydatki na 

świadczenia 

w zł. 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 265 287 291,94  

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 2 56 050  

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 23 62 572,40  

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, 

środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego 

1134 519 822,00  

Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji               

i turystyki 

193 11 670,80  

Dofinansowanie działalności WTZ  30 497 650,55  

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 

pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 

i niepozostających w zatrudnieniu art.11 

1 7 795,00  

Zwrot kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej art. 26 e 

1 25 000,00  

RAZEM  1649       1 467 852,69  
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Przyznana kwota nie pozwoliła na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Z powodu braku 

środków udzielono 414 odmów na wnioski złożone przez niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Częstochowskiego w tym: 

 223 odmowy dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

 163 odmowy dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 

 22 odmowy  dofinansowania usuwania barier architektonicznych, 

 6 odmów dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu 

121 osób – uczestniczyło w pilotażowym programie Aktywny Samorząd uzyskując 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 386 654, 53 zł., w tym:  

Moduł I dofinansowanie sprzętu – 193 144,53 zł  - 36 osób 

Moduł II dofinansowanie nauki – 193 510 zł - 85 osób 

 

W Powiecie Częstochowski funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Starym 

Koniecpolu prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.  

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką 

stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do zatrudnienia. Z zajęć w warsztacie korzysta 30 osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w wieku od 24 do 49 lat. Uczestnicy Warsztatu biorą udział w zajęciach 

terapeutycznych  w pięciu pracowniach: ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, 

kroju i szycia   i stolarsko – modelarskiej w dni powszednie przez 7 godzin dziennie                    

(35 tygodniowo). Uczestnicy dowożeni są na zajęcia 2 samochodami przystosowanymi do 

przewozu osób niepełnosprawnych. W 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” – obszar D zakupiono 9-cio osobowy samochód VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 95 392,65 zł, w tym ze środków PFRON 

70.000,00 zł., ze środków Powiatu Częstochowskiego 20 000,00 zł., z środków własnych 

Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu 5 392,65 zł. 
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Tab.22. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Edukacja, kultura, sport oraz funkcjonowanie powiatowych jednostek 

oświatowych  

 

 Zadania związane z edukacją, kulturą, sportem i turystyką realizowane są przez 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego,  

który prowadzi szkoły, placówki oświatowe, sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego 

oraz upowszechnianiem różnorodnych form kultury fizycznej. 

 

7.1. Edukacja 

Zadaniem Powiatu Częstochowskiego w zakresie edukacji jest organizacja 

szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnych  oraz szkolnictwa specjalnego. Zadanie to jest 

realizowane poprzez stworzenie sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkól specjalnych.                  

W tabelach  23-26 i na wykresie 4 przedstawiono sieć szkół  i organizację  roku szkolnego  

2018/2019 w szkołach   i placówkach  powiatu częstochowskiego. 

 

Liczba miejsc dla Osób Niepełnosprawnych 30 

Liczba osób korzystających ze wsparcia w 2018 r. 31 

Finansowanie działalności ze środków PFRON 497 650,65 zł 

Dofinansowanie działalności ze środków Powiatu 80 000 zł 

Liczba osób zatrudnionych 12 

Liczba etatów 9,75 
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Tab. 23.  Sieć szkół i placówek prowadzonych przez powiat częstochowski                                                 

w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek 

1. Liceum Ogólnokształcące 2 

2. Technikum 2 

3. Branżowa Szkoła I stopnia 2 

4. Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych 1 

5. Szkoła Policealna  dla Dorosłych 2 

6. Szkoła Specjalna Podstawowa 1 

7. Gimnazjum 1 

8. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 1 

Sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XII/166/2017 Rady Powiatu Częstochowskiego                                                      

w sprawie    sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. 

 

Tab. 24. Ewidencja szkól i placówek  niepublicznych w powiecie częstochowskim 

Lp. Typ szkoły /placówki Liczba szkół/placówek 

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Kruszynie 1 

2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Janowie 1 

3. Placówka oświatowo-wychowawcza w Widzowie 1 

Sporządzono na podstawie księgi ewidencyjnej szkół i placówek niepublicznych powiatu częstochowskiego. 
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Tab.25.Profile i zawody kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu 

częstochowskiego   w roku szkolnym   2018/2019 

L

p. 

Nazwa szkoły Licea 

Ogólnokształcące 

Technika Branżowe 

Szkoły  

I stopnia 

Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe 

PROFILE ZAWODY ZAWODY ZAWODY 

1. 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

w  

Kamienicy Polskiej 

Biologia-

chemia, 

j. angielski 

 

 

         

         - 

 

 

 

- 

 

 

- 
Biologia                        

-                   

j.polski,    

j. angielski 

Biologia-

matematyka/ 

chemia  

j. angielski 

2. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalny 

w Koniecpolu 

Biologiczno-

chemiczny 

Technik logistyk Kierowca 

mechanik 

 

 

- 
Matematyczno-

chemiczny 

Technik 

handlowiec 

Monter  

zabudowy i 

robót 

wykończenio

wych  

w 

budownictwie  

Humanistyczny  Kucharz 

3 Zespół Szkół  

im. Władysława 

Szafera                     

w Złotym Potoku 

 

 

- 

Technik  żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

 

 

- 

Technik 

hotelarstwa 

Technik 

organizacji 

reklamy 

Florysta 

Technik 

architektury 

krajobrazy 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
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Tab.26.Liczba uczniów i  oddziałów w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Nazwa Szkoły/placówki Liczba uczniów Liczba oddziałów (klas) 

1. Liceum Ogólnokształcące  

w Kamienicy Polskiej  

41 3 

2 Zespół  

Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Koniecpolu 

246 11 

3 Zespół Szkół im. Władysława 

Szafera w Złotym Potoku 

76 4 

4 Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Bogumiłku 

53 10 

Razem szkoły młodzieżowe:  416 28 

1. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Kruszynie  

39 3 

2. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Janowie  

66 3 

3 Kwalifikacyjny  

kurs zawodowy 

47 2 

Razem szkoły dla dorosłych:  152 8 

RAZEM: 568 36 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
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Wyk.4. Liczba uczniów w szkołach powiatu częstochowskiego według typów szkół 
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PERSONEL SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 wynika przede wszystkim z: 

 liczby oddziałów  

 liczby godzin zajęć obowiązkowych wynikających z planów nauczania,  

 liczby uczniów nauczanych indywidualnie oraz liczby uczniów niepełnosprawnych. 

  

 

W tabelach 27-29 przedstawiono stan zatrudnienia personelu w szkołach i placówkach 

powiatu częstochowskiego w roku szkolnym 2018/2019.  
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Tab.27.Liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli w szkołach i placówkach powiatu 

częstochowskiego w roku szkolnym 2018/2019 w podziale na stopnie awansu zawodowego 

 

 

Jednostka oświatowa 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

stażysta 

Razem 

Liceum Ogólnokształcące 

 w Kamienicy Polskiej 

 

6,92 0,00 0,00 0,00 6,92 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Częstochowie 

 

13,24 2,00 0,00 0,00 15,24 

Publiczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Koniecpolu 

 

4,72 2,00 1,40 0,00 8,12 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy  

im. J. Brzechwy w Bogumiłku 

 

38,45 4,73 5,06 0,00 48,24 

Zespół Szkół im. W. Szafera  

w Złotym Potoku 

 

19,86 1,00 0,65 0,00 21,51 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

w Koniecpolu 

 

27,29 4,76 0,42 0,00 32,47 

 

Suma końcowa  

 

 

110,48 14,49 7,53 0,00 132,50 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
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Tab.28. Liczba  nauczycieli w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego w roku 

szkolnym 2018/2019 według poziomu wykształcenia 

 

Jednostka oświatowa 

 
 
 

Poziom wykształcenia 

  

d
y

p
lo

m
 u

k
o

ń
cz

en
ia

 

st
u

d
ió

w
 

m
a

g
is

te
rs

k
ic

h
 

d
y

p
lo

m
 u

k
o

ń
cz

en
ia

 

w
y

żs
zy

ch
 s

tu
d

ió
w

 

za
w

o
d

o
w

y
ch

 l
u

b
 

d
y

p
lo

m
 u

k
o

ń
cz

en
ia

 

st
u

d
ió

w
 I

 s
to

p
n

ia
 

st
o

p
ie

ń
 n

a
u

k
o

w
y

 

d
o

k
to

ra
 l

u
b

 

d
o

k
to

ra
 

h
a

b
il

it
o

w
a

n
eg

o
 

R
a

ze
m

 

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy 

Polskiej 

 

16 
  

16 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Częstochowie 

 

15 
 

1 16 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w   Koniecpolu 

 

10 
  

10 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w  Bogumiłku 

 

40 1 
 

41 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Koniecpolu 

 

34 
 

1 35 

Zespół Szkół w Złotym Potoku 

 
21 

  
21 

RAZEM: 

 
136 1 2 139 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
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Tab. 29. Liczba  etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach 

powiatu częstochowskiego  w roku szkolnym 2018/2019 

 

 
 

Jednostka oświatowa 

Wymiar zatrudnienia 

 
Niepełnozatrudniony Pełnozatrudniony 

R
a

ze
m

 

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy 

Polskiej 

 

2,75 0,00 2,75 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Częstochowie 

 

0,25 2,00 2,25 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Koniecpolu 

 

1,00 1,00 2,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w  Bogumiłku 

 

2,50 14,00 16,50 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Koniecpolu 

 

5,00 8,00 13,00 

Zespół Szkół w Złotym Potoku 

 
3,25 11,00 14,25 

Razem 14,75 36,00 50,75 

 Sporządzono na podstawie Systemy Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 

. 

 

STYPENDIA I NAGRODY DLA UCZNIÓW : 

 Stypendia Starosty Częstochowskiego  w ramach  „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

powiat częstochowski”: 

w 2018 r. stypendium wypłacono 15 uczniom w łącznej kwocie 15 000 zł  

(1 000 zł na jednego ucznia) tj. dla 10 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego  

w Kamienicy Polskiej i dla 5 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Koniecpolu. 

 Nagrody Starosty Częstochowskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”: 
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w 2018 r. nagrody wypłacono 8 uczniom w łącznej kwocie 12 000 zł  

(1 500 zł  na jednego ucznia); nagrody otrzymali uczniowie z gmin: 

- Koniecpol, 

- Mykanów, 

- Lelów, 

- Mstów, 

- Przyrów,  

- Dąbrowa Zielona, 

- Janów,  

- Kłomnice. 

 

 

7.2. Kultura 

 

W ramach zadań kulturalnych Powiat Częstochowski podejmuje działania 

zapewniające rozwój twórczości artystycznej, współdziała z instytucjami kultury 

funkcjonującymi na terenie powiatu, miasta Częstochowy oraz z Regionalnym Ośrodkiem 

Kultury   w Częstochowie   w zakresie organizowania imprez kulturalnych.  Ponadto realizuje 

zadania instruktażowe  i pomoc metodyczną bibliotekom publicznym na terenie powiatu 

częstochowskiego oraz organizuje doskonalenie zawodowe dla pracowników merytorycznych 

tych bibliotek za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego                     

w Częstochowie. W 2018 r. ufundowano nagrody i wsparto organizacyjnie 57 imprez 

kulturalnych, w tym 21 muzycznych,  17 plastycznych, 6 tanecznych, 10 literacko-

recytatorskich i 3 fotograficzne. 

 

Realizacja najważniejszych inicjatyw kulturalnych w 2018 r. w powiecie 

częstochowskim:  

1. Imprezy własne (realizowane przez powiat częstochowski): 

a) Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za wybitne zasługi 

dla powiatu”. Statuetki wręczono laureatom w 6 kategoriach, 

b) Piknik Literacki w Poczesnej podczas którego rozdano nagrody laureatom 

Powiatowego Konkursu Literackiego pod nazwą „Koniecznie przeczytaj!”  

na recenzję wybranej książki, 
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c) Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Przyrowie, w którym udział 

wzięło 12 zespołów z powiatu częstochowskiego, 

d) Uroczysty Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości  

w Filharmonii Częstochowskiej, 

e) Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Kłomnicach, w którym wzięło udział  

7 zespołów z powiatu częstochowskiego, 

f) III Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Powiatu 

Częstochowskiego w Akademickim Centrum Kultury Politechniki 

Częstochowskiej   w Częstochowie. W przeglądzie tym zaprezentowało się                     

13 zespołów tj.: 5 zespołów z przedszkoli, 4 ze szkół podstawowych kl. I-III,                 

3 zespoły ze szkół podstawowych kl. IV-VII i 1 z kategorii: uczniowie klas 

gimnazjalnych i szkół młodzieżowych, 

g) Konkurs Fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej”. 

 

2. Imprezy współorganizowanie (realizowane z Regionalnym Ośrodkiem Kultury                       

w Częstochowie, Gminnymi Ośrodkami Kultury oraz innymi instytucjami): 

a) o zasięgu międzynarodowym:  

 XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto 2018”  

w Częstochowie 

 VIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica”                         

w Częstochowie (konkurs na plakat z dziedziny astronomii), 

b) o zasięgu ogólnopolskim:   

 Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej w Częstochowie 

 VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika  

w Częstochowie (konkurs dla młodych artystów malarzy) 

 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Rędzinach,    

c) o zasięgu wojewódzkim: 

 XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje marzenia” w Częstochowie 

 XXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat” w Dąbrowie 

Zielonej 

 II Wojewódzki Konkurs Piosenki Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat”  

w Kamienicy Polskiej 
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 IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Architektura mojego krajobrazu”  

w Poczesnej, 

d) o zasięgu lokalnym.: 

 XVII Konkurs na Tradycyjne Ozdoby Bibułkowe pt. „Kwiaty” w Olsztynie 

 XXIV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę w Dąbrowie 

Zielonej 

 IX Powiatowy Konkurs Plastyczny na Kartkę, Pisankę i Stroik Wielkanocny  

w Przyrowie 

 I Powiatowy Konkurs Literacki „Odkrywamy Nowe Przestrzenie”  

w Mykanowie 

 Konkurs Fotograficzny „Mój przyjaciel zwierz” w Janowie. 

 

 

7.3. Sport i Turystyka 

 

W ramach sportu i turystyki powiat częstochowski podejmuje działania zapewniające 

rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki. W 2018 r.  realizowano następujące zadania: 

1.  Prowadzenie i nadzór nad klubami sportowymi  wpisanymi do ewidencji starosty 

(wydawanie decyzji o wpisie i wykreśleniu klubów z ewidencji, zmianach statutu  

i aktualizacji danych):  

 a)  w księdze ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych na koniec 2018 r. 

znajdowało się 36 organizacji, 

b) w księdze ewidencyjnej dla  klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 

których statuty nie przewidują prowadzenia działalności  gospodarczej  na koniec 2018 r. 

znajdowało się 26 organizacji. 

2. Wystąpienie do Fundacji „Orły Sportu” w Pucku o środki finansowe w ramach programu 

„Lokalny Animator Sportu 2018” i otrzymanie dofinansowania w wysokości 9000 zł na 

zatrudnienie dwóch instruktorów-animatorów sportu na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół 

w Złotym Potoku. 

3. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i samorządami w sprawie 

współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych: 
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a) zorganizowanie wspólnie z Powiatowym Zrzeszeniem LZS III Spartakiady Gmin 

Powiatu Częstochowskiego w Mstowie, w której udział wzięło 14 gmin. Łącznie 

rywalizowało około 600 osób.  Spartakiada uświetniona została udziałem w turnieju 

piłkarskim  przedstawicieli samorządowców z zaprzyjaźnionego Rejonu 

Śniatyńskiego na Ukrainie i Reprezentacji Polski Księży oraz samorządowców                       

z powiatu częstochowskiego, 

b) objęcie patronatem Starosty i wsparciem finansowym ważniejszych imprez : 

 Balonowe Mistrzostwa Polski  w Olsztynie i  Janowie, 

 Mistrzostwa Europy w Speedrowerze  w Częstochowie i gminie Poczesna, 

 Impreza integracyjna „Olimpiada Razem 2018” w Częstochowie, 

 Międzynarodowy Turniej  Boccia „Prometeus-Cup Open” w Konopiskach, 

 IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej - Przyrów 2018, 

c) dofinansowanie kosztów przejazdu zawodników Klubu „Jeżyki” ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku uczestniczących w 7 imprezach 

sportowych organizowanych w ramach Olimpiad Specjalnych w województwie 

śląskim, 

d) ufundowanie nagród i wsparcie organizacyjne 13 imprez turystycznych i 75 imprez 

sportowych w różnych dyscyplinach sportu rangi ogólnopolskiej, wojewódzkiej, 

powiatowej, które były organizowane w poszczególnych gminach powiatu 

częstochowskiego. 

4. Spotkanie  podsumowujące  działalność sportową za 2018 r.,  na którym wręczono 

puchary, statuetki i upominki 59 zawodnikom, 13 trenerom i 9 działaczom 

reprezentującym organizacje sportowe, którzy uzyskali osiągnięcia indywidualnie                       

lub zespołowe na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. 

5. Odnowienie na terenie powiatu częstochowskiego wybranych odcinków 7 pieszych 

szlaków turystycznych (znaki poziome, drogowskazy) o łącznej długości 29,8 km. 
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Zdj.1. Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego                                   

„Za wybitne zasługi dla powiatu 2018” 

 

 

 

Zdj.2. Koncert na 100-lecie Niepodległości 
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Zdj.3. III Przegląd Orkiestr Dętych 2018 

 

 

Zdj.4. III Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego w Mstowie 
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8.Ochrona zdrowia  

 

W ramach zadań promocji i ochrony zdrowia w powiecie częstochowskim 

podejmowane są działania mające na celu poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców. 

Zadania związane ze zdrowiem realizowane są przez Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, 

Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego. W 2018 r. realizowano następujące działania:  

1. Bieżąca współpraca ze Szpitalem im. Rudolfa Weigla w Blachowni. Szpital 

wydzierżawiono Spółce Scanmed S.C. z siedzibą w Krakowie, a do mienia powiatu 

częstochowskiego przynależą grunty i budynki szpitala. Szpital posiada ogółem 168 łóżek,             

w tym 156 łóżek zakontraktowanych i 12 łóżek komercyjnych. W 2018 r. łącznie w 

oddziałach szpitala hospitalizowano 6403 pacjentów. Szpital posiada Izbę Przyjęć oraz 

oddziały: 

- Chorób Wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, 

- Chirurgii Ogólnej, 

- Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

- Pediatryczny, 

- Ginekologii i Położnictwa z pododdziałem Neonatologii, 

- Chirurgii Krótkoterminowej w trybie jednego dnia, 

- Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  

2.  Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów byłego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Blachowni. 

3. Opracowywanie i realizowanie programów polityki zdrowotnej, szkoleń i konferencji, 

wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu 

częstochowskiego.  W ramach tych programów powiat realizuje następujące działania:  

3.1. Program polityki zdrowotnej  „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015 - 2020”. W 2018 r. zaszczepiono                             

211 dziewczynek, a koszt programu wyniósł  91 390 zł.,  w tym z budżetu powiatu 

częstochowskiego pochodziło 54 834 zł. Natomiast pozostała kwota 36 556 zł została 

dofinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki  

w Katowicach. 

3.2. Prelekcje dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego 

dla klas VI-VIII i gimnazjów, dotyczące problematyki uzależnień od dopalaczy, 

http://szpitalblachownia.pl/oferta/leczenie-szpitalne-i-operacyjne/oddzial-pediatrii/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/leczenie-szpitalne-i-operacyjne/ginekologia/
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narkotyków, alkoholu, tytoniu i innych używek.  Prowadzono również cykl prelekcji 

dotyczących  cyberprzemocy (przeciwdziałanie przemocy i zastraszania w internecie).   

Koszt szkoleń 4500 zł.  

3.3. Warsztaty szkoleniowe  dotyczące wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym  

oraz dla uczniów szkół podstawowych z klas I – VI. Koszt warsztatów szkoleniowych                 

3 750 zł. 

3.4. Szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów:  

 -Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku,  

 -Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, 

 -Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.  

  Koszt szkoleń 900 zł. 

4. Ustalanie godzin pracy aptek funkcjonujących na  terenie powiatu częstochowskiego                        

2018 r. Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców powiatu i zapewnić 

dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy. 

 

 

 

 

 
Zdj.5.Nowy blok operacyjny w Szpitalu w  Blachowni 
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9.Ochrona środowiska 

 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa, 

rybactwa śródlądowego, rolnictwa, a także zadania wynikające z ustawy o planowaniu                            

i zagospodarowaniu przestrzennym, które polegają na uzgadnianiu warunków zabudowy oraz 

uzgadnianiu projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego realizuje                           

w imieniu Powiatu Częstochowskiego Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 

 

W latach 1999-2017 do kompetencji powiatów należało wydawanie pozwoleń 

wodnoprawnych. Kompetencja ta została odebrana powiatom na mocy ustawy z dnia 20 lipca 

2017roku Prawo wodne i przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Wybrane zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z zakresu administracji 

publicznej zrealizowane  w roku 2018 przedstawia tabela poniżej. 

Tab.30. Wybrane zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Zadania Ilość 

spraw 

Decyzje na przetwarzanie, zbieranie i wytwarzanie odpadów 18 

Zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu 1583 

Sprawy z zakresu wycinki drzew 100 

Plany urządzenia lasu na pow. 1700ha w gminach Blachownia, Janów, Konopiska 3 Gminy  

Sprawy z zakresu uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji w 

zakresie ochrony gruntów rolnych 
160 

Zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE. 25 

Decyzje na wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze 561 

Decyzje udzielające pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego  3 

Zgłoszenia instalacji emitującej gazy i pyły do powietrza 1 

Zgłoszenia instalacji emitujących pole elektromagnetyczne 37 

Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu 1 

Karty wędkarskie 203 

Legitymacje Społecznej Straży Rybackiej 29 

Rejestracja sprzętu pływającego 26 

Decyzje z zakresu geologii: zatwierdzające projekty robót geologicznych, zatwierdzające dokumentacje 

geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geologii złożowej 
18 
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Powiat Częstochowski poprzez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną dotyczącą 

ochrony środowiska, w tym promocji walorów przyrodniczych. 

Wydział organizuje co roku Powiatowy Konkurs „Ekologiczna Zagroda”.                          

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie domostwa z terenów wiejskich naszego powiatu. 

Ważna jest nie tylko estetyka zagród ale ocenie podlegały również: gospodarowanie 

odpadami,   w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, 

termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie 

przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów  i innych form wytwarzania 

żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie metodami rolnictwa 

ekologicznego. Kryteria oceny zagród w konkursie „Ekologiczna Zagroda” mają za cel 

promowanie proekologicznych praktyk, które zawarte są w „Kodeksie dobrej praktyki 

rolniczej” -  (Ministerstwo  Rolnictwa   i  Rozwoju  Wsi  oraz  Ministerstwo  Środowiska  – 

Warszawa, 2002 r.). Kodeks jest zbiorem przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, 

których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. 

Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie 

wody - głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, 

krajobrazu oraz    o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony, a poprzez to poprawy 

warunków życia   na obszarach wiejskich. 

Od roku 2016  Konkurs został rozszerzony o etap gminny. Laureaci etapu gminnego 

przechodzą do etapu powiatowego konkursu. 

Zarząd Powiatu występuje o dofinansowanie zakupu nagród ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla etapu gminnego                  

i powiatowego. 

Wydział corocznie od 2015r  przeprowadza konferencje w nawiązaniu do konkursu 

„Ekologiczna Zagroda”. Konferencje mają na celu propagowanie zasad dobrej praktyki 

rolniczej, upowszechnianie metod i celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,                 

a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie 

ochrony środowiska. Podczas konferencji  zgromadzeni przedstawiciele urzędów gmin                      

z terenu powiatu oraz zainteresowani mieszkańcy słuchają  wykładów i zapoznają się                          

z prezentacjami z zakresu estetyki zagród,  rolnictwa ekologicznego, stosowania zasad dobrej 
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praktyki rolniczej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Organizatorem 

konferencji jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie we współpracy   ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

w Częstochowie 

Warsztaty terenowe stanowią kontynuację  konferencji „Ekologiczna Zagroda”. Warsztaty są 

organizowane po terenie Powiatu Częstochowskiego, uczestnicy zapoznają się z instalacjami 

wykorzystującymi odnawialne źródła energii takie jak słońce, wiatr oraz biomasa                             

- zastosowane na potrzeby gospodarstw domowych. 

W związku z masowym usuwaniem drzew  w tym gatunków pyłko i miododajnych na terenie 

powiatu. Wydział podejmuje  działania mające za zadanie zmniejszenie skutków 

negatywnego oddziaływania na środowisko, poprzez kampanię edukacyjną, propagowanie 

działań ekologicznych, przekazanie sadzonek  krzewów owocowych pyłko i miododajnych 

uczestnikom kampanii w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego.  

  W 2017 r. Wydział zapoczątkował cykl „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej                           

na  poprawę bioróżnorodności” skierowaną do mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. 

Program kampanii składa się z  konferencji o tematyce roślin miodo i pyłkodajnych,                           

w 2017 r.  była to tematyka krzewów jagodowych następnie w 2018 r. ziół i kolejno w 2019r. 

drzew owocowych. Każda z kampanii  przygotowana jest dla 320 osób ( po 20 osób z każdej 

gminy Powiatu). Osoby chcące wziąć udział w kampanii, wypełniają   formularz   zgłoszenia 

w formie papierowej, bądź rejestrują  swój udział poprzez wskazany adres  poczty 

elektronicznej.  Każda konferencja kończy  się testem wiedzy zdobytej podczas kampanii. 

Uczestnicy kampanii którzy prawidłowo wypełnią test wiedzy zostaną nagrodzeni  zestawem 

sadzonek roślin miodo   i pyłkodajnych. Spośród  osób, które najlepiej wypełnią test wiedzy 

wyłonieni są  laureaci   3 nagród głównych. 

 Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa organizuje również akcję 

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Koordynatorem tej akcji jest FUNDACJA „NASZA ZIEMIA”                

z siedzibą w Warszawie. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju 

zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności 

w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności 

wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako 

łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę                   
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po recykling. Powiat Częstochowski  dla uczestników akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 

zakupuje worki  foliowe oraz rękawice lateksowe. Zakupione worki i rękawice oraz plakaty  

nadsyłane  przez Fundację „NASZA ZIEMIA przeznaczone są dla 16 gmin powiatu 

częstochowskiego oraz dla szkół ponadgimnazjalnych i Domów Pomocy Społecznej 

podległych Staroście Częstochowskiemu. 

Do najważniejszych, cyklicznych imprez organizowanych przez Powiat należą organizowane                

od 2000 r. Dożynki Powiatowe i konkursy na „Wieniec Dożynkowy”, „Przodujący Producent 

Rolny” czy wspomniany wcześniej konkurs „Ekologiczna Zagroda”. 

 

 

Zdj.6. XIX Dożynki Powiatu Częstochowskiego w Konopiskach 
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                                      Zdj. 7.Ekologiczna zagroda 2018 

 

 

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, spraw obronnych, zarządzania 

kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przed powodzią, spraw obywatelskich 

i bezpieczeństwa teleinformatycznego realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.  

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności policja realizuje poprzez: 

skuteczne zapobieganie i zdecydowaną eliminację przestępstw i wykroczeń szczególnie 

uciążliwych, rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej 

oraz przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych. Komenda Miejska 

Policji   w Częstochowie do bezpośredniego utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie 

powiatu częstochowskiego posiada w dyspozycji 5 komisariatów ( Kłomnice, Blachownia, 

Olsztyn, Poczesna, Koniecpol). 
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Tab.31. Zdarzenia drogowe w Powiecie Częstochowskim w latach 2017-2018 

Rodzaj zdarzeń drogowych 2017 r. 2018 r. 

Liczba wypadków drogowych 237 230 

Liczba rannych osób w wypadku 

drogowym 
330 309 

Liczba wypadków śmiertelnych 12 22 

Liczba ofiar śmiertelnych 15 24 

Liczba wypadków drogowych  

z udziałem pieszych 
31 31 

Liczba wypadków drogowych  

z udziałem rowerzystów 
25 35 
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Tab.32.Ilość przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu – dane z KMP w Częstochowie 

Kategorie 

zdarzeń 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Czyny 

stwierdzone 

Wskaźnik 

wykrycia 

Czyny 

stwierdzone 

Wskaźnik 

wykrycia 

Czyny 

stwierdzone 

Wskaźnik 

wykrycia 

Przestępstwa            

w 7 wybranych 

kategoriach 

282 48,9 274 54,1 288 44,9 

Przestępstwa 

rozbójnicze 
10 88,5 3 81,8 9 77,8 

Przestępstwa                

w kategorii 

uszkodzenie ciała 

38 100 30 96 22 89,3 

Przestępstwa            

w kategorii 

kradzieże 

 

135 35,9 110 46,8 127 35,5 

Przestępstwa            

w kategorii 

kradzieże z 

włamaniem 

73 27 60 57,3 55 41,8 

Przestępstwa           

w kategorii 

kradzież pojazdu 

1 0 3 57,1 0 0 

Przestępstwa            

w kategorii 

uszkodzenie 

mienia 

43 54,1 64 35,4 68 39,6 

Przestępstwa           

w kategorii bójka 

i pobicie 

15 80 7 100 7 87,5 
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Tab.33.Ujawnione wykroczenia w 2018 roku z podziałem na Komisariaty Policji 

Nazwa 

Komisariatu Policji 

Liczba 

wykroczeń 

ogółem 

Liczba wykroczeń 

szczególnie 

uciążliwych 

Czas reakcji na 

zdarzenie pilne 

KP w Blachowni 

 

1987 1366 10:19 

KP w Kłomnicach 2734 1712 12:15 

 

KP w Koniecpolu 2637 1310 9:10 

 

KP w Poczesnej 1848 1208 9:55 

 

KP w Olsztynie 1270 924 12:46 

 

 

 

W ramach prowadzonej profilaktyki, na terenie powiatu policja była organizatorem 

między innymi następujących akcji:  Kampania "Szacunek + Zrozumienie + Rozwaga = 

Bezpieczeństwo, Akcja „Znicz”,  Punkt kontroli autobusów, bezpieczne powroty, Bezpieczny 

Senior, Odblaski ratują życie, Bezpiecznie nad wodą. 

Powiat Częstochowski wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie, przekazał  

dzieciom i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego 

elementy odblaskowe, rozpowszechniając w ten sposób wśród pieszych uczestników ruchu 

drogowego właściwe zachowania na drodze oraz zakupił walizkę edukacyjną. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 1 500 złotych. 

 

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  mieszkańców powiatu częstochowskiego zapewnia 

Komenda Miejska PSP w Częstochowie w skład, której wchodzą  4 jednostki ratowniczo-

http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/dla-kierowcow/brak
http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/dla-kierowcow/brak
http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/dla-kierowcow/punkt-kontroli-autobuso
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gaśnicze oraz 114 jednostek OSP z czego 36 włączonych jest do KSRG. W okresie                                              

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie powiatu częstochowskiego zanotowano 

łącznie 3355 zdarzeń. W porównaniu do roku 2017 wystąpił wzrost ilości zdarzeń  

o 22 interwencje. Największą liczbę zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia 2333 (wzrost  

o 2 w stosunku do 2017 roku), pożary – 926 (wzrost o 31 w porównaniu z rokiem 2017)  oraz 

fałszywe alarmy 96 (spadek o 11 w porównaniu z rokiem 2017). 

Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków zarówno  

w grupie pożarów, jak i miejscowych zagrożeń dominowały zdarzenia małe. W 2018 roku 

jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru chronionego KM PSP Częstochowa 

podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 1 godzinę i 11 minut.  Pożary 

powstawały średnio co 4 godziny i 54 minuty, natomiast do miejscowych zagrożeń 

dochodziło średnio co 1 godziny  i 44 minuty. Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów 

na terenie powiatu częstochowskiego w roku 2018: nieostrożność osób dorosłych przy 

posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapałki  –  708, nieprawidłowa 

eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe –  43, wady urządzeń i instalacji 

elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych) –  36 (miasto 24, powiat 12) wady środków 

transportu – 17. Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń na terenie  

powiatu częstochowskiego w  roku 2018: huragany, silne wiatry, tornada – 155, 

niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 448, nietypowe 

zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 1106, wady środków transportu – 

123, gwałtowne opady atmosferyczne  – 80. Ogółem               w wyniku powstałych zdarzeń, 

w roku 2018 śmierć poniosło 35 osób (z czego podczas pożarów 8 osób, podczas 

miejscowych zagrożeń 30 osób).  

W ramach kampanii informacyjnych mówiącej o zagrożeniach wiązanych z tlenkiem 

węgla, pożarami suchych traw (kampanie Czad i ogień obudź czujność, STOP POŻAROM 

TRAW)  strażacy przeprowadzili szereg prelekcji   i szkoleń docierając między do różnych 

grup odbiorców zamieszkałych na terenie powiatu przyczyniając się w ten sposób do 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. W ramach realizacji obowiązku w zakresie nadzoru 

nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawaniem miejscowych 

zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń przeprowadzono w 2018 roku                       

na terenie powiatu 105 kontroli, 29 kontroli wykonano w obiektach użyteczności publicznej,                

10 w obiektach zamieszkania zbiorowego, 3 w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych,                 

43 w obiektach produkcyjnych i magazynowych oraz 20 kontroli na terenie obszarów                            
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i obiektów leśnych. Na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu 

częstochowskiego Komendzie Miejskiej PSP  w Częstochowie przekazano  środki finansowe 

w wysokości 730000 złotych, z których dofinansowano zakup zestawu sprzętu 

hydraulicznego. 

 

SYTUACJA  WETERYNARYJNA 

Działania służb weterynaryjnych prowadzone są na podstawie ustawy o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia  

w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu 

badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą badania  

w celu kontroli występowania następujących chorób: pryszczycy, choroby pęcherzykowej 

świń, pomór świń, choroby niebieskiego języka u bydła i owiec, gorączki Q, zakaźnego 

zapalenia nosa i tchawicy, gruźlicy bydła, brucelozy bydła, kóz i owiec, wścieklizny lisów 

wolno żyjących, trzęsawki owiec, grypy ptaków, salmonellozy drobiu, wirusowej posocznicy 

krwotocznej wiosennej wiremii karpia. W przypadku pryszczycy corocznie bada się na 

obszarze powiatu próbki krwi pobrane od 20 sztuk bydła i świń wszystkie pobrane próbki 

dały wynik ujemny. W przypadku choroby pęcherzowej świń, klasycznego pomoru u świń, 

klasycznego pomoru  u dzików, choroby Aujeszky’go u świń, choroby niebieskiego języka, 

gorączki Q, brucelozy owiec i kóz, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, wszystkie 

pobrane próbki dały wynik ujemny. W celu kontroli występowania gruźlicy bydła corocznie 

tuberkulinizacją śródskórną się 1/3 stad bydła na obszarze powiatu tak, aby w okresie 3 lat 

poddać badaniu wszystkie stada. Badaniu poddaje się bydło powyżej 6 tygodnia życia.                 

W 2018 r. przeprowadzono badania w kierunku gruźlicy bydła u 3495 sztuk. Nie stwierdzono 

wyników dodatnich. W odniesieniu do burcelozy bydła w 2018 roku przebadano 1897 sztuk 

bydła i nie stwierdzono wyników dodatnich.  W odniesieniu do enzootycznej białaczki 

przebadano 1897 sztuki bydła i nie stwierdzono wyników dodatnich. W 2018 roku nie 

stwierdzono przypadków ponadnormatywnej (wyraźnie zwiększonej) śmiertelności i/lub 

klinicznych zachorowań  u ptaków dzikich  a w związku z tym zagrożenia wystąpienia 

wysoce zjadliwej grypy ptaków. W 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny                      

na terenie powiatu. Obserwacji w kierunku wścieklizny poddano 59 zwierząt. W przypadku 

salmonellozy drobiu przebadano do chwili obecnej 6 stad  z wynikiem ujemnym, 

salmonellozy kur hodowlanych przebadano  6 stad z wynikiem ujemnym, jeżeli chodzi                    

o brojlery przebadano 79 stad, z czego 78 było ujemnych a jedno dodatnie. W celu kontroli 
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występowania zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej 

posocznicy krwotocznej próbki ryb do badań pobiera się z obiektów, w których prowadzona 

jest hodowla ryb łososiowatych, próby pobiera się dwa razy w roku z  każdego obiektu                    

w liczbie 30. Próbki pobrano w 3 gospodarstwach jednokrotnie i stwierdzono wynik ujemny.               

W przypadku przewlekłej choroby wyniszczającej jeleniowatych badaniom poddaje się 

następujące gatunki:  łoś, sarna jeleń. Do chwili obecnej pobrano i skierowano do badań                  

2 próbki od saren   z wypadków komunikacyjnych i otrzymano wyniki ujemne. W 2018 roku 

na terenie powiatu częstochowskiego wystąpiły 2 choroby zakaźne salmonelloza brojlerów 

oraz gruźlica w stadzie alpak, które są leczone z urzędu. W sektorze żywieniowym nie 

stwierdzono żadnych przypadków zakażeń. Stwierdzono, że powiat jest bezpieczny pod 

względem zabezpieczenia weterynaryjnego. 

 

STAN  SANITARNY 

W 2018 roku PSSE w Częstochowie objęła nadzorem 2355 obiektów, przeprowadziła 

1655 kontroli, nałożyła mandaty na kwotę 7 350 złotych. W roku 2018 nadzorem sanitarnym 

objęto 39 podmiotów leczniczych oraz 77 punktów szczepień. Nie stwierdzono naruszenia 

przepisów sanitarno-higienicznych. Ponadto w omawianym okresie przeprowadzono 164 

wywiady epidemiologiczne. W omawianym okresie zarejestrowano 1193 zachorowania na 

choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania. Zachorowania na ospę wietrzną w liczbie 

758 stanowiły 63,54 % wszystkich. Z powodu chorób zakaźnych hospitalizowano 265,                                 

co stanowi 22,21 % ogółu zachorowań. Ponadto do 31.10. 2018r. zarejestrowano                         

44 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu B. Z powodu chorób zakaźnych                           

w omawianym okresie odnotowano 6 zgonów  i były to zgony z powodu gruźlicy.                              

W analizowanym okresie nadzorem sanitarnym objęto 1114 obiektów żywnościowo-

żywieniowych. Skontrolowano 449 zakładów, co stanowi 40% wszystkich nadzorowanych 

obiektów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 25 decyzji 

administracyjnych nakazujących w tym 5 wycofania z obrotu środka spożywczego 

niewłaściwej jakości. W obiektach tych z roku na rok stan sanitarno-techniczny ulega 

systematycznej poprawie, co jest wynikiem coraz większej świadomości przedsiębiorców.                

Z uwagi na ognisko zachorowania Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)  typu A w 2018 

roku we wszystkich skontrolowanych obiektach żywnościowo-żywieniowych w czasie 

kontroli przeprowadzono instruktaż nt. objawów, źródeł zakażenia oraz zapobiegania WZW 

typu A, zobowiązano personel do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej. 
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Jeżeli chodzi  o bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia to mieszkańcy powiatu byli 

zaopatrywani  w wodę tylko z ujęć podziemnych. Woda dostarczana była głównie                          

z wodociągów publicznych oraz jednej studni zlokalizowanej w Bogusławicach gm. 

Kruszyna. Nadzorem objęto 56 obiektów wodociągowych, w których przeprowadzono                   

48 kontroli. Ponadto przeprowadzono 126 kontroli związanych z poborem próbek wody. 

Ogółem przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 4 próbkach wody, 

fizykochemicznych w 17. W większości przypadków były to zdarzenia pojedyncze i  po 

zgłoszeniu właściciele wodociągów podejmowali natychmiastowe działania prowadzące do 

poprawy jakości wody. Na terenie powiatu nadzorem tutejszej Stacji znajdowało się łącznie 

633 obiekty użyteczności publicznej, skontrolowano 495 obiektów co stanowi 78 %. 

Przeprowadzono 524 kontrole w obiektach noclegowych, zakładach fryzjerskich                               

i kosmetycznych, aptekach, przychodniach, stacjach paliw, obiektach sportowych, ustępach 

publicznych, parkingach, targowiskach, cmentarzach, przystankach autobusowych                           

i kolejowych, wsiach letniskowych oraz terenach rekreacyjnych.  

W trakcie przeprowadzonych kontroli w 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowości.                                          

W skontrolowanych obiektach użyteczności publicznej z roku na rok poprawia się ich stan 

utrzymania czystości i porządku. Jeżeli chodzi o ocenę obiektów nauczania i wychowania 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży to w analizowanym okresie nadzorem objęto                          

130 placówek. Skontrolowano 100 % obiektów. Placówki oświatowo-wychowawcze 

charakteryzowały się zróżnicowanym stanem sanitarno-higienicznym.W zakresie 

nieprawidłowości PPIS wydał łącznie 11 decyzji nakazujących, nałożono  4 mandaty karne.                   

Z analizy prowadzonego nadzoru wynika, że wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze 

zapewniają dostęp do ciepłej wody oraz środki do utrzymania higieny w sanitariatach                     

dla uczniów. Pod nadzorem Stacji znajdowało się 439 zakładów zlokalizowanych na terenie 

powiatu. Skontrolowano 147 zakładów co stanowi 33 % wszystkich nadzorowanych 

zakładów. W kontrolowanych obiektach zwrócono uwagę na: warunki pracy i ocenę 

narażenia zawodowego , czynniki rakotwórcze i realizację przez pracodawców obowiązków 

wynikających z rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników 

lub procesów o działaniu rakotwórczym lub mutogennym,, warunki pracy  w kontakcie                   

ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wdrażanie przez pracodawców środków 

zapobiegawczych dotyczących wirusowego zapalenia wątroby typu A. W wyniku kontroli 

wydano 29 decyzji nakazujących, nałożono 1 mandat karny. W zakresie profilaktyki 

zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Częstochowie wdrażała, koordynowała i nadzorowała 
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przebieg 10 interwencji programowych i 9 nieprogramowych. W związku z powyższym                  

w analizowanym okresie przeprowadzono  12 wizytacji w 10 placówkach oświatowych.               

Na potrzeby działań edukacyjno-profilaktycznych zostały opracowane spoty edukacyjne 

(profilaktyka dopalaczy, WZW typu A oraz chorób przenoszonych przez kleszcze). W formie 

papierowej ulotki  i plakaty dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu A. 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim  realizuje zadania  

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Jednym z zadań Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w powiecie częstochowskim jest przygotowanie 

projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz  Porządku Publicznego                 

i Bezpieczeństwa Obywateli  -  art. 38a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. Obowiązujące 

ustawodawstwo stwarza warunki ku temu, aby samorząd mógł angażować się w działalność 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zakres tych kompetencji jest dość wąski, ale umożliwia 

samorządom większe zaangażowanie się w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego. Program ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny 

sprzeciw i wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa. W dokumencie tym wskazuje się,                

że należy dążyć do szerokiej współpracy  z lokalną społecznością w celu wspierania działań 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, a w szczególności ograniczenia najbardziej 

dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej. Program, realizowany przy właściwej 

diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, obejmuje wiele obszarów i jest otwarty                       

na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Podsumowując powyższe należy 

stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy ze służbami, inspekcjami                

i strażami na bieżąco realizuje i wdraża w życie zadania z zakresu bezpieczeństwa.                    

Można stwierdzić, że stała współpraca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z podmiotami 

odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i realizującymi zadania z tego zakresu w powiecie 

częstochowskim ma znaczny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.                  

W ramach organizowanych posiedzeń Komisja dokonywała systematycznej oceny zagrożeń 

porządku publicznego  i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Ponadto w trakcie posiedzeń 

Komisji omawiano również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, 

przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji  i podmiotów 

powiatowych, które rozpatrywano według właściwości i kompetencji uczestniczących 
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przedstawicieli lub przekazywano merytorycznym podmiotom celem podjęcia stosownych 

przedsięwzięć. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA 

Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 

Zadania dotyczące wspomagania działań służb ratowniczych realizuje Miejsko-

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. M-PCZK jednocześnie jest ośrodkiem 

koordynującym działania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za ochronę ludności w sytuacji katastrof naturalnych, awarii technicznych 

oraz klęsk żywiołowych. Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

funkcjonowało w 2018r. na podstawie porozumienia zawartego w Częstochowie dnia                    

14 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Częstochowie obejmującego teren miasta Częstochowy 

i powiatu częstochowskiego z późniejszymi zmianami. Działalność służby dyżurnej 

Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Częstochowskiego w M-PCZK koordynowana jest 

przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy. Służba dyżurna jest pełniona jednoosobowo                  

w 12 godzinnym systemie zmianowym, a w razie potrzeby jest odpowiednio wzmacniana 

pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

Urzędu Miasta Częstochowy lub/i pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie.                                               

W 2018 roku zrealizowano wiele zadań w celu poprawy funkcjonowania M-PCZK. Między 

innymi odnowiono licencję na użytkowanie oprogramowania „112.pl” oraz „mapa.pl” oraz 

dostosowano oprogramowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), 

dokonano dalszych zmian w oprogramowaniu dyspozytorskim zainstalowanym   na MPCZK.  

W związku z zorganizowaną w Katowicach 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej 

Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24), od 26 listopada od godziny 00:00                         

do  15 grudnia do godziny 23:59 Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadzono 

pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa.                 

http://twojezaglebie.pl/szczyt-klimatyczny-w-katowicach-utrudnienia/
http://twojezaglebie.pl/szczyt-klimatyczny-w-katowicach-utrudnienia/
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W tym czasie na terenie powiatu częstochowskiego nie stwierdzono żadnych zdarzeń               

o charakterze terrorystycznym. 

Tab.34.Zdarzenia realizowane na terenie Powiatu częstochowskiego przez Miejsko-

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  w 2018 roku 

Lp. 
Nazwa zdarzenia Ilość zdarzeń 

1.  
Zagrożenia naturalne (powodzie, burze, gradobicia, 

silny wiatr, susza) 
3 

2.  Zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne 5 

3.  Zagrożenia chemiczne i radiacyjne 0 

4.  Wypadek, katastrofa, zagrożenia miejscowe 1 

5.  Pożar 1 

6.  
Awarie (gazowe, wodociągowe, ciepłownicze, 

energetyczne i inne) 
35 

7.  

Zdarzenia na drogach (akcja zima, uszkodzona 

nawierzchnia, niedziałająca sygnalizacja świetlna, 

uszkodzone oświetlenie ulic, uszkodzona 

infrastruktura drogowa) 

152 

8.  Porządek publiczny 0 

9.  Zagrożenia terrorystyczne 0 

10.  Zdarzenia ze zwierzętami 342 

11.  Inne (bezdomni, niewybuchy, tlenek węgla) 6 

Razem: 545 

 

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Częstochowskim                             

a Prezydentem Miasta Częstochowa, powiat przekazał w 2018 r. środki finansowe                            

w wysokości 51 010,65 złotych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Służba dyżurna M-PCZK posiada do dyspozycji sieć radiową do prowadzenia 

korespondencji pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania kryzysowego           

i gminami powiatu częstochowskiego. Na bieżące utrzymanie łączności radiowej w 2018 r. 

przeznaczono kwotę 947,10 zł. 
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System Wywoływania i Alarmowania i System Wczesnego Ostrzegania 

 

Jednostką organizacyjną systemu wykrywania i alarmowania (SWA) tworzoną jako 

formacja obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości do działania jest Powiatowy Ośrodek 

Analizy Danych i Alarmowania (POADA). Formacja została utworzona na podstawie 

zawartego Porozumienia z dnia 21 marca 2016r.  i zakresie organizacyjnym podlega Szefowi 

Obrony Cywilnej Powiatu Częstochowskiego. Przydzielony teren odpowiedzialności – powiat 

częstochowski oraz miasto Częstochowa.                   

  Do podstawowych zadań ośrodka należy: 

 ;prowadzenie nasłuchu w sieci radiowej  Ośrodka Dowodzenia  i  Naprowadzania ( ODN ) ـ

                            utrzymywanie łączności z jednostkami systemu wykrywania i alarmowania (SWA) ـ

w terenie, jednostkami współdziałającymi, szefami OC miast i gmin położonych                                        

w administrowanym rejonie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Analizy Danych                                 

i Alarmowania; 

 ;prowadzenie bieżącej analizy prognozowanej i rzeczywistej sytuacji zagrożeń ـ

 powiadamianie o zagrożeniach oraz opracowywanie wniosków i propozycji dla Szefa OC ـ

powiatu, miasta Częstochowy oraz szefów OC gmin; 

                      alarmowanie zagrożonej ludności, za pomocą scentralizowanego systemu alarmowego ـ

a także za pośrednictwem drużyn wykrywania i alarmowania, drużyn wykrywania 

zagrożeń oraz posterunków alarmowych; 

                        przekazywanie danych o zagrożeniach do Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych ـ

i Alarmowania, sąsiednich ośrodków oraz jednostek współdziałających; 

 prowadzenie rozpoznania zagrożeń i warunków atmosferycznych w najbliższym otoczeniu ـ

ośrodka za pomocą posiadanych urządzeń. 

Alarmowanie i ostrzeganie realizowane jest przy wykorzystaniu Radiowego Systemu 

Wywoływania Syren. Na terenie powiatu częstochowskiego funkcjonują 81 takie systemy.   

Są to syreny zamontowane na strażnicach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiat 

prowadzi stały nadzór nad funkcjonowaniem systemu. Corocznie prowadzona jest 

konserwacja oraz bieżące naprawy. W 2018r. na te cele przeznaczono kwotę 52421,30 zł. 

Na potrzeby obrony cywilnej utrzymywany jest również magazyn sprzętu OC.                      

W 2018r. dokonano kolejnych zakupów niezbędnego sprzętu, zgodnie z tabelą należności 

wyposażenia formacji obrony cywilnej. Zakupiono między innymi indywidualne pakiety 
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medyczne, indywidualne pakiety przeciwchemiczne, radiometry cyfrowe typu EKO-D                 

za kwotę łączną 28485,63 zł. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 

województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002.850) oraz Wytycznych Starosty 

Częstochowskiego  -  Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  w powiecie częstochowskim w 2018 roku 

przeprowadzono kontrolę stanu realizacji zadań w 5 gminach. Stan przygotowań obrony 

cywilnej został oceniony pozytywnie.  

W 2018 r. odbyły się cztery ćwiczenia ATP-45D oraz 12 treningów-nasłuchów                              

o  zagrożeniach uderzeniem z powietrza. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników 

Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych z prawa międzynarodowego prawa 

humanitarnego. 

 W dniach 14 - 15 listopada 2018 r. odbyło się ćwiczenie " RENEGADE-SAREX 

18/II" zarządzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które miało na celu 

sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Ze względu na specyfikę terenu powiatu, na obszarze większości gmin występuje dość 

duże zagrożenie powodziowe. O zagrożeniu powodziowym decydują  w głównej mierze 

wielkości opadu deszczu (powodzie opadowe), a w okresach zimowo-wiosennych grubość 

pokrywy śnieżnej (powodzie roztopowe). Zagrożenie to może zwiększyć się do dużego                

w przypadku długotrwałych opadów deszczu oraz gwałtownego topnienia się pokrywy 

śnieżnej. Może  to spowodować podniesienie się poziomu wody w rzekach ponad stany 

alarmowe i przesiąkanie istniejących wałów przeciwpowodziowych. Zagrożenie powodziowe 

obejmuje przede wszystkim tereny leżące wzdłuż największych rzek przypływających przez 

powiat tj. Warty i Pilicy oraz ich dopływów.  

Pod względem hydrologicznym powiat częstochowski położony jest w zlewniach rzeki 

Odry i Wisły. Główne rzeki powiatu to: 

- Rzeka Warta, której odcinek o długości 58 km przepływa przez zachodnią część powiatu 

(gminy: Kruszyna, Kłomnice, Mstów, Poczesna, Kamienica Polska). Administratorem rzeki 

jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Zarząd Zlewni Sieradz – Nadzór 

Wodny Częstochowa. 
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- Rzeka Pilica, której odcinek o długości 13 km przepływa przez wschodnią część powiatu 

(gminy: Koniecpol, Lelów). Administratorem rzeki jest Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej  w Warszawie – Zarząd Zlewni Piotrków Trybunalski – Nadzór Wodny Koniecpol;  

W roku 2018 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadził 

następujące roboty utrzymaniowe wód i urządzeń wodnych na terenie powiatu 

częstochowskiego: 

- udrożnienie rzeki Stradomka 

-  w m. Blachownia - 6,7 km za wartość 61 862,86 zł. 

- udrożnienie rzeki Rudniczanki w m. Skrzydlów, Adamów, Rzerzęczyce,                          

gm. Kłomnice -5,2 km za wartość 59 459,16 zł. 

- udrożnienie rzeki Wiercicy w m. Przyrów gm. Przyrów - 1,184 km za wartość                    

24 429,57 zł. 

W 2018 r. zakończono rozpoczętą w 2017 roku realizację robót na zadaniu 

,,Przebudowa, nadbudowa I rozbudowa walów przeciwpowodziowych rzeki Warta o drugości 

5,2 km na terenie miasta Częstochowa i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, 

woj. śląskie", w ramach którego wykonano zadania pn.: 

- ,,Przebudowa, nadbudowa I rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta                         

o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy I w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. 

częstochowski, woj. śląskie" - etap IV - wat prawy P-Xll o dł. 2133 m.                                

Termin realizacji: 02.10.2017 r. - 31.08.2018 r. Warto realizacji robót: 3 189,86 tys. zł. 

(brutto). 

- „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta                           

o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. 

częstochowski, woj. śląskie” - wał L-X - etap I dł. 5OO mb. Termin realizacji: 

28.11.2017 r. — 31.08.2018 r. Wartość realizacji robot: 998,35 tys. zł (brutto). 

Łączna wartość zrealizowanych robot na w/w zadaniach wynosiła: 4 188,21 tys. zł brutto. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na terenie powiatu częstochowskiego    

w 2018r. wykonał następujące prace w zakresie regulacji rzek, urządzeń melioracji i retencji: 

- remont  jazu betonowego na rzece Pilicy w km 264+728 w m. Koniecpol, gm. 

Koniecpol, 

- utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego “Lelów" na rzece Lgoczanka w m. Lelów, 

Staromieście, gm. Lelów, 
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- wykonanie konserwacji wałów przeciwpowodziowych “obiekt" Pilica na terenie gm. 

Koniecpol (konserwacja dotyczyła wałów p.powodziowych rzek Pilica, Kalenica                          

i Kanału Rzeki Białka Lelowska),  

- konserwacja rzeki Białka Lelowska w km 0+500 - 1+121 w m. Koniecpol,                                 

gm. Koniecpol. 

W 2018 r. na terenie powiatu częstochowskiego, nie odnotowano żadnych powodzi 

czy też podtopień.   

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. 2018 poz. 995 z późn.zm. ) Rada Powiatu Częstochowskiego dokonała oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2018 roku. 

Aby w pełni monitorować poziom wody zbudowano w m. Kolonia Poczesna, Mstów               

i Łęg stacje hydrometeorologiczne, które są zespołem wyspecjalizowanych urządzeń do 

pomiaru wszystkich parametrów pogodowych i parametrów hydrologicznych. Stacje zdalnego 

monitoringu hydrometeorologicznego zbudowane zostały w oparciu  o ciśnieniową sondę 

pomiaru wody, wieloparametrowy czujnik warunków atmosferycznych, moduł do przesyłania 

danych oraz panel słoneczny zapewniający energię do zasilania tych urządzeń. Podstawowym 

zadaniem stacji jest monitorowanie warunków pogodowych  (temperatura otoczenia, kierunek   

i siła wiatru, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne ) i warunków hydrologicznych (poziom                 

i temperatura wody)  

W chwili obecnej dane z urządzeń rejestrujących parametry pogodowo – 

hydrologiczne ze stacji pomiarowych dostępne są na bieżąco przez służbę dyżurną Miejsko – 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, właściwej do reagowania w sytuacjach 

zagrożenia, służba dyżurna zbiornika retencyjnego „Poraj” oraz zainteresowane gminy. 

Dostęp do aplikacji monitorującej parametry pogodowe i hydrologiczne przyczynia się do 

pełniejszego monitoringu bieżącej sytuacji a co za tym idzie i szybszego reagowania                                             

w przypadku wystąpienia zagrożenia. Stacje te są na podstawie zawartej umowy                                 

z wyspecjalizowaną firmą na bieżąco konserwowane. Koszt konserwacji w 2018r. wyniósł 

7380,00 zł. 

Na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych utrzymywany jest powiatowy magazyn 

przeciwpowodziowy. W 2018r. przejęto część sprzętu ze zlikwidowanego magazynu 

przeciwpowodziowego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na kwotę 

264788,09 zł. Dokonano również zakupu nowego sprzętu na kwotę 33898,99 zł. 
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Inne zadania 

Starosta Częstochowski wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Częstochowie w dniach  18-20.04.2018r. zorganizował                                     

dla Wójtów/Burmistrzów oraz Komendantów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych 

konferencję  dot. bezpieczeństwa na terenie powiatu częstochowskiego.  

Powiat Częstochowski w 2018 roku  był organizatorem X Powiatowych zawodów 

Sportowo-Pożarniczych o puchar Starosty Częstochowskiego na ten cel przeznaczono środki 

finansowe w wysokości 32 619 złotych na  usługę cateringową oraz wykonanie pamiątek 

indywidualnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników zawodów. 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie uczestniczyło w miesiącu wrześniu 2018 roku  

w programie szkoleniowo-propagandowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej pod nazwą  

„Numery twoich przyjaciół 998, 112”. Celem tego programu było zapoznanie pracowników  

z ich obowiązkami i zadaniami w zakresie zapobiegania w powstawaniu i rozprzestrzenianiu 

się pożaru w zakładzie pracy. 

Corocznie dokonuje się uzgodnień w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego tras przejścia pielgrzymek na Jasną Górę . 

Informacje o wszystkich pielgrzymkach pieszych, tj. liczbie uczestników, trasach                             

i terminie przekazywano do Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 

powiatowych służb. Ogółem zgłoszonych zostało 223 pielgrzymek pieszych, w których 

uczestniczyło około 115 000 pątników. 

Bezpieczeństwo publiczne to także przeprowadzanie szkoleń obronnych . 

 Głównym celem szkolenia obronnego w  2018 było doskonalenie przygotowania 

kadry kierowniczej i zespołów specjalistyczno-zadaniowych wchodzących w skład  

Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Częstochowskiego do kierowania na 

administrowanym terenie realizacją zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa   i w czasie wojny, a także: 

- wypracowanie i doskonalenie procedur związanych z przemieszczeniem obsady Głównego 

Stanowiska Kierowania Starosty Częstochowskiego do zapasowego miejsca pracy; 

- doskonalenie reagowania na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni dla eksploatowanych 

systemów łączności i informatyki; 

- doskonalenie pracy obsady Stałego Dyżuru Starosty Częstochowskiego w ramach systemu 

stałych dyżurów w województwie śląskim.  
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W szkoleniu udział wzięli naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego                           

w Częstochowie oraz kadra kierownicza jednostek podległych i nadzorowanych przez 

Starostę Częstochowskiego, jak również przedstawiciele jednostek organizacyjnych 

administracji zespolonej i niezespolonej.  

 

 

11.Budownictwo, geodezja i gospodarowanie nieruchomościami skarbu 

państwa. 

 

Zadania z zakresu  administracji architektoniczno-budowlanej 

Organem administracji architektoniczno-budowlanej od stycznia 1999 roku jest starosta, 

jako organ pierwszej instancji. W imieniu starosty zadania te wykonuje Wydział 

Administracji Architektoniczno-Budowlanej, który wydaje pozwolenia na budowę i rozbiórkę 

obiektu budowlanego, przyjmuje zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wydaje 

zaświadczenia o samodzielności lokalu i potwierdzające powierzchnię użytkową                              

i wyposażenie techniczne domu, potwierdza przyjęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części. 

W 2018 roku przyjęto i rozpatrzono: 

• 1930 wniosków w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, zmianę sposobu 

użytkowania obiektów budowlanych przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 

na nowego inwestora, 

• 127  wniosków w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, 

• 1 sprawa na wejście na teren działki sąsiedniej celem wykonania robót budowlanych, 

• 922 wniosków w sprawach wyjaśnień, interpretacji i opinii w zakresie przepisów 

Prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, 

• 1034 zgłoszeń  budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia                    

na budowę, 

• 48 wniosków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczących 

przede wszystkim wydania opinii do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie zadań samorządowych, 

• uzgodniono 7 projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dotyczących terenów zamkniętych dla których organem pierwszej instancji jest 



 

 

93 

 

Wojewoda, 

• przyjęto i rozpatrzono 4 wnioski w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw.  specustawę 

drogową,  

• wydano 1883 decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę oraz decyzji zmieniających 

pozwolenia na budowę/rozbiórkę i zgłaszających sprzeciw. 

 

Od roku 2013 w Powiecie Częstochowskim obserwuje się rokroczny wzrost ilości 

składanych wniosków i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. W roku 2018 ilość 

wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa 

o 240.  

 

Zadania z zakresu  geodezji i kartografii 

 

Zadania dotyczące prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

będącego własnością Skarbu Państwa realizuje Wydział Geodezji i Kartografii. 

W 2018 roku Wydział: 

 obsłużył 4678 zgłoszeń prac geodezyjnych 

 przyjął do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 4247 operaty 

geodezyjne 

 udostępnił materiały zasobu do 5310 wniosków 

 wprowadził 17 866 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków 

 sporządził wypisy i/lub wyrysy do 10 672 wniosków 

 przeprowadził 26 narad koordynacyjnych uzgadniając 560 projektów uzbrojenia 

podziemnego 

Wydział Geodezji i Kartografii wypracował 1 229 125 zł dochodu oraz otrzymał dotację od 

Wojewody Śląskiego w wysokości 380 502 zł. 

Wydział prowadzi wszystkie wymagane przepisami prawa bazy danych. Ewidencja 

gruntów i budynków prowadzona jest w zintegrowanej bazie danych dla całego powiatu. 

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej. Do końca 2019 roku powinno 

zakończyć się  tworzenie  bazy BDOT500 (termin ustawowy upływa 31 grudnia 2023 r.). 

Stopień informatyzacji materiałów zasobu można oszacować na około 80% (nie zostały 

zinformatyzowane dokumenty będące podstawą zmian w operacie ewidencji gruntów                          
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i budynków, znaczna część operatów z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz kilka 

procent operatów prawnych, w tym głównie pozyskanych po 2017 r.). 

W 2018 roku Wydział zlecił  modernizację ewidencji gruntów i budynków dla dwóch 

obrębów ewidencyjnych (planowane zakończenie w 2019 r.), założenie bazy BDOT500                

na podstawie posiadanej mapy wektorowej dla obszaru całego powiatu (zakończenie również 

planowane jest w 2019r.).Ponadto zinformatyzowano 1904 operaty geodezyjne                            

(235 033 skanów) i 151 zarysów pomiarowych/map ewidencyjnych. 

 

Wydział prowadzi geoportal powiatowy, w którym świadczonych jest wiele 

zaawansowanych e-usług (poziom dojrzałości 4): 

 podgląd mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ortofotomapy oraz 

danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla 3 gmin, dane PIG, RDOŚ, bank danych o lasach, Inspire itp.) 

 obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (ponad 98% zostało złożonych za pośrednictwem 

geoportalu, w tym około 30% zostało obsłużonych w pełni automatycznie) 

 dostęp do baz danych, w szczególności do bazy ewidencji gruntów i budynków 

(urzędy gmin, urzędy skarbowe, komornicy sądowi i skarbowi, KOWR, ARiMR, 

PINB, nadleśnictwa, Wody Polskie itd.) 

 obsługa rzeczoznawców majątkowych 

 zakup materiałów zasobu, głównie map w różnej postaci (wektorowa, rastrowa, 

rastrowa skalibrowana, analogowa) 

Dla większości z w/w usług geoportal umożliwia złożenie wniosku na wstępnie 

przygotowanych, spersonalizowanych formularzach, natychmiastową płatność za zamówione 

materiały (PayU, PayBayNet, BLIK, karta kredytowa), odbiór materiałów, dokumentów 

obliczenia opłaty i licencji w postaci elektronicznej. Złożenie wniosku, płatność i odbiór 

elektronicznych materiałów odbywa się 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 

 

Wydział brał udział w pracach Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze 

„Utrzymywanie i udostępnianie zasobu geodezyjnego” w projekcie „Przygotowanie 

koncepcji Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)”. Projekt jest realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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W projekcie uczestniczą m.in.: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, GUS, 

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zadania z zakresu gospodarowania  nieruchomościami skarbu państwa 

Scalenia gruntów- pozyskane środki zewnętrzne 

 

Starosta Częstochowski od kilkunastu lat nieprzerwanie przeprowadza prace 

scaleniowe wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym przy współudziale środków unijnych.  

W latach 2005-2008 prowadził w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

2004-2006”, w zakresie działania 2.2. „Scalanie gruntów” prace scaleniowe na czterech 

obiektach Skrzydlów gmina Kłomnice, Lgota Mała – Teklinów gmina Kruszyna i Dąbek 

gmina Dąbrowa Zielona. Po raz pierwszy prace scaleniowe połączone zostały  

z zagospodarowaniem poscaleniowym, tj. z konserwacją i czyszczeniem rowów 

melioracyjnych, modernizacją dróg dojazdowych z siedlisk do pól i lasów oraz budową lub 

przebudową przepustów.  

Następnie w latach 2010 – 2015 Starosta Częstochowski przeprowadził prace 

scaleniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów realizowane  

w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach: Łochynia gmina Mykanów, 

Wiercica gmina Przyrów, Biała Wielka gmina Lelów oraz Witkowice i Chorzenice gmina 

Kłomnice. 

Od 2005 do 2015 roku scaleniami gruntów objętych zostało w sumie 5.831,8626 ha,  

za łączną wartość 33.057.860,56 zł. W ramach zagospodarowania poscaleniowego 

przebudowano 123,54 km dróg transportu rolnego i przeprowadzono gruntowną konserwację 

rowów melioracji szczegółowej na długości 105,91 km. Przebudowano oraz wybudowano 

 113 przepustów i wykonano prace rekultywacyjne.  

W wyniku rozstrzygniętych konkursów, Starosta Częstochowski w 2017 r. podpisał  

trzy umowy o przyznaniu pomocy finansowej na scalanie gruntów, w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa  

i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

a mianowicie: 
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 na kwotę 12.353.787,36 zł, dla obiektu Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice 

o pow. łącznej 1348,7333 ha,  

 na kwotę 14.316.739,24 zł dla obiektu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina 

Mykanów o pow. łącznej 1602,2649 ha,  

 na kwotę 5.713.220,07 zł dla obiektu Widzów gmina Kruszyna o pow. 667,9536 ha. 

W 2018 roku tut. organ prowadził sprawy z zakresu scaleń gruntów na ww. obiektach 

scaleniowych, a mianowicie:  

- na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów zrealizowany został 

pierwszy i drugi etap prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym, zlecono 

sporządzenie oraz złożenie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie wniosków o wpis 

ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych, urządzonych 

dla nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Lubojna, Lubojenka, Lubojenka 

Majątek gmina Mykanów - wartość tych prac wyniosła 827.657,17 zł,    

- na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice zrealizowany został drugi i trzeci 

etap prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym, zlecono sporządzenie oraz złożenie  

w Sądzie Rejonowym w Częstochowie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęciu 

postępowania scaleniowego w księgach wieczystych, urządzonych dla nieruchomości 

położonych w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice - 

wartość tych prac wyniosła 1.247.760,49 zł,  

- na obiekcie Widzów gmina Kruszyna wydano postanowienie o wszczęciu postępowania 

scaleniowego, prace geodezyjne jeszcze się nie rozpoczęły.  

W dniu 15 czerwca 2018r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej na scalanie gruntów, w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla obiektu Nakło gmina Lelów.  

Całkowity koszt operacji wyniesie 10.999.557,14 zł. 

 

Zespół Pałacowo – Parkowy w Złotym Potoku- pozyskane środki zewnętrzne 

 

W roku 2008 w zasobie skarbu państwa, którym gospodaruje Starosta Częstochowski znalazł 

się wpisany do rejestru zabytków Zespół Pałacowo-Parkowy w Złotym Potoku,                                 

o powierzchni 26 ha. Prowadzone  konsekwentnie przez szereg lat, ze środków dotacji 

budżetowej, prace zabezpieczające przyczyniły się do poprawy jego stanu technicznego oraz 

estetyki. 
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Od 2013 r. Starosta Częstochowski występuję corocznie dofinansowanie zadania  

pn. „Prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo – 

parkowego w Złotym Potoku” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Suma otrzymanych środków to 263.728,26 zł, w tym  

w 2018r. otrzymaliśmy środki w wysokości 75.048,00 zł.  

Przy wsparciu środków z WFOŚiGW przeprowadzony został szereg prac 

porządkowych i pielęgnacyjnych w parku. Usunięto wiele drzew obumarłych, a inne poddano 

zabiegom cięć pielęgnacyjnych. Usunięto posusz, przeprowadzono cięcia formujące  

i korygujące korony drzew. Z części powierzchni parku wycięto samosiejki i odrosty, 

uprzątnięto wyłomy i leżaninę co wpłynęło na poprawę warunków estetycznych  

i przeciwpożarowych obiektu. Odsłonięto także układ kompozycyjny zabytkowej 

dwurzędowej alei klonowej oraz uzupełniono ją nowymi nasadzeniami. 

 

 

                              Zdj.6.Pałac w Złotym Potoku  stan na 2008 rok 
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Zdj.7. Pałac- stan obecny 

 

Regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa 

 

Uporządkowaniu stanu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Skarbu 

Państwa i jednostek samorządu terytorialnego służy ustawa z dnia 7 września 2007r.  

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa  oraz 

 jednostek samorządu  terytorialnego, która  weszła  w życie  w  dniu 19 listopada 2007 r.   

Rozpoczynając realizację  wyżej wymienionej ustawy,  w powiecie częstochowskim 

do przeanalizowania było  ponad  40 tysięcy działek Skarbu Państwa. W ostatnich 4 latach 

wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa objęto  

2394 działki o powierzchni ok. 1139 ha.  

W efekcie działań tut. organu  uregulowanych zostało na rzecz Skarbu Państwa blisko 

80 % działek. Szacowana liczba działek, która powinna zostać  objęta wnioskami                             

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa to 

9101, zatem proces regulacji cały czas trwa. Niemniej, pozostanie  pula działek                                
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o nieuregulowanym stanie prawnym, takich jak  rowy, których regulacja obecnie jest wręcz 

niemożliwa. Problemów nastręczają też  nieruchomości rolne, dla których brak jest dowodów 

na władztwo Skarbu Państwa, z uwagi na upływ czasu, zaistniałe reformy administracyjne 

państwa     i  związane z nimi zmieniające się podmioty władające. 

W ostatnich latach, w związku z realizowanymi na terenie Powiatu inwestycjami linii 

komunikacyjnych skupiono się w głównej mierze na regulacji stanów prawnych gruntów  

w obszarze dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz terenów 

kolejowych. Łącznie księgi wieczyste założono dla 960 takich działek.  

W 2018 roku wnioskami o założenie księgi wieczystej objętych zostało 120 działek 

Skarbu Państwa o łącznej pow. 55.0479 ha.  

  

 

12. Komunikacja, inżyniera ruchu i transport 

 
 

 

 

    Zadania wynikające m.in. z ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących 

pojazdami, o drogach publicznych, o transporcie drogowym, o publicznym transporcie 

zbiorowym realizuje Wydział Komunikacji. 

Wydział ten jest najliczniej odwiedzanym przez mieszkańców powiatu 

częstochowskiego. Dziennie obsługiwanych jest  nawet 300 interesantów. 
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Tab.35. Wykaz ilościowy spraw merytorycznych Wydziału Komunikacji 

Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne  
Stan na dzień 

31.12.2018r. 

1. Oddział ds. Inżynierii Ruchu i 

Drogownictwa 

Zarządzanie ruchem na drogach 

powiatowych (588 km) i gminnych 

(1264 km) 

1. Zatwierdzone stałe i czasowe organizacje ruchu 

drogowego na drogach powiatowych i gminnych 
383 

2. Zrealizowane stałe organizacje ruchu 47 

3. Przeprowadzone kontrole wykonania zadań 

technicznych wynikających z realizacji projektów 

stałej organizacji ruchu – w terminie 14 dni od dnia 

ich realizacji 

32 

4. Kontrola znaków drogowych na drogach 

powiatowych i gminnych (co 6 miesięcy) 
3490 km 

5. Wydane zezwolenia i opinie na korzystanie z dróg w 

sposób szczególny (imprezy sportowe i kulturalne 

na drogach) 

33 

6. Wydane zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego 
65 

2. Oddział ds. Praw Jazdy  

i Transportu 

Wydawanie i cofanie praw jazdy, 

zezwolenia i licencje transportowe 

1. Wydawanie Praw Jazdy 3807 

2. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę 3368 

3. Wydanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane 150 

4. Zatrzymane Prawa Jazdy  

4.1. Cofnięcie uprawnień 327 

4.2. Zatrzymanie uprawnień 289 

4.3. Przywrócenie uprawnień 67 

4.4. Skierowanie na kurs reedukacyjny 235 

4.5. Skierowanie na badanie lekarskie 250 

4.6. Skierowanie na egzamin za punkty 23 

4.7. Skierowanie na badanie psychologiczne 258 

Liczba kierowców figurujących w Systemie 

Informatycznym Centralnej Ewidencji Kierowców-

Powiat Częstochowski 

82 394 

5. Ośrodki Szkolenia Kierowców 14 

6. Instruktorzy Nauki Jazdy 59 
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7. Transport Drogowy  

7.1. Licencje na wykonywanie krajowego transportu 

osób, rzeczy, w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy 

386 

7.2 Zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego rzeczy, osób 
139 

3. Oddział ds. Rejestracji Pojazdów 

Rejestrowanie i wyrejestrowywanie 

pojazdów 

1. Rejestracja pojazdów 12 960 

2. Wyrejestrowanie pojazdów 3064 

3. Zatrzymane Dowody Rejestracyjne 1217 

4. Wydawanie Stałych Dowodów Rejestracyjnych 18 827 

7. Zmiany Techniczne 2144 

9. Zaświadczenia 417 

10. Zbycie pojazdów 4883 

11. Wymiana dowodu rejestracyjnego 3200 

12. Weryfikacja, kompletowanie akt pojazdów 27 885 

Liczba pojazdów zarejestrowanych figurujących w 

Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji 

Pojazdów-Powiat Częstochowski 

140 146 

13. Stacje Kontroli Pojazdów 27 

14. Diagności 89 
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Wyk.5. Roczne dochody Wydziału Komunikacji 
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DOCHODY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W LATACH 2000-2018

 

 

 

1. Do zadań Starosty należy zarządzanie ruchem. Na terenie powiatu znajduje się 578 

km dróg powiatowych oraz 1264 km dróg gminnych. Na zarządzanie ruchem składa się 

zatwierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu, kontrola oznakowania pionowego                        

i poziomego, wydawanie opinii dotyczących zmian organizacji ruchu na drogach 

wojewódzkich i krajowych, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 

oraz wykorzystywanie dróg w sposób szczególny w celu przeprowadzania imprez 

okolicznościowych.  

2. W systemie informacyjnym Centralnej Ewidencji Kierowców znajduje się 82 394 akt 

kierowców z naszego powiatu. Akta te dotyczą spraw z zakresu: wydawania, cofania 

i przywracania praw jazdy (w tym również międzynarodowych), wydawanie zezwoleń na 

pojazdy uprzywilejowane, prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie orzeczeń 

sądowych dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów, zatrzymania praw jazdy po 

przekroczeniu w terenie zabudowanym dozwolonej prędkości o 50 km/h oraz zatrzymywania 

praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym. 
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W Koniecpolu znajduje się placówka zamiejscowa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 

która realizuje zadania z zakresu wydawania, zatrzymywania praw jazdy oraz cofania 

i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi dla mieszkańców gmin: 

Koniecpol, Przyrów, Dąbrowa Zielona oraz Lelów. 

Aktualnie w powiecie częstochowskim działalność gospodarczą prowadzi                                  

543 przewoźników drogowych, którym tut. organ udzielił licencje i zezwolenia transportowe 

oraz 331 przedsiębiorców, którym wydano zaświadczenia na krajowe przewozy na potrzeby 

własne.  

 

Wyk.6. Liczba wydanych licencji i zezwoleń transportowych w latach 2007 – 2018 
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Tab.36.Wykaz przewoźników wykonujących przewozy regularne osób  

na terenie powiatu częstochowskiego 

L.p. Pełna nazwa przedsiębiorstwa 
Adres przewoźnika / 

siedziba firmy 
Linie na terenie gmin 

Liczba 
autobusów 

1 
Tabor Wojciech 
„WANAM-BUS” 

Ul. Żeromskiego 126, 
42-230 Koniecpol 

Koniecpol 
Dąbrowa Zielona 

Przyrów 
Mstów 

6 

2 
Gminny Zakład Komunalny w 

Rędzinach 
Ul. Dworcowa 8, 
42-240 Rudniki 

Rędziny 
Mstów 

14 

3 
Bus Express Prywatny 

Transport Samochodowy 
Marian Mazur 

Wierzchowisko, 
Ul. Długa 68, 

42-233 Mykanów 
Blachownia 7 

4 
Joanna Michalska – P.P.H.U. 

„UNI-METAL” 

Ul. Różana 6/1, 
42-230 Koniecpol 

/ul. Tarchalskiego 2, 42-
230 Koniecpol/ 

Olsztyn 
Janów 
Lelów 

Starcza 
Przyrów 
Mstów 

Poczesna 
Starcza 

Kamienica Polska 
Koniecpol 

39 

5 
Transport Drogowy 

Jaro-Trans Jarosław Juma 

Latosówka, 
Ul. Słoneczna 11, 

42-244 Mstów 

Przyrów 
Janów 
Lelów 
Mstów 

5 

6 
BUS-LINE Henryk Jurczyk 

 
Ul. Pużaka 1/7, 

42-224 Częstochowa 

Kłomnice 
Mykanów 

Mstów 
Kruszyna 

3 

7 
PKS Częstochowa S.A. 

W Częstochowie 
Ul. Krasińskiego 14/24, 
42-200 Częstochowa 

Teren całego powiatu 153 

8 
MPK Częstochowa Sp. 

 z o.o. 
Al. Niepodległości 30, 
42-216 Częstochowa 

Olsztyn 
Poczesna 
Konopiska 

Mstów 
Blachownia /Łojki/ 

26 

9 
„SIGMA BUS” Dratwa, Wawro 

Spółka Jawna 

Sąspów 204A, 
32-048 Jerzmanowice 

/województwo 
małopolskie, powiat 

krakowski/ 

Blachownia 3 

10 
P.P.H.U. „CZARBUD” Cezary 

Zatoń 
Ul. Targowa 4, 

42-270 Kłomnice 
Kłomnice 
Rędziny 

5 

11 
MAT-BUS 

Grzegorz Matyja 

Ul. Koziegłowska 32, 
42-310  
Żarki 

/powiat myszkowski/ 

Lelów 
Koniecpol 

Janów 
Mstów 
Olsztyn 

10 

12 
TKA-BUS 

Dariusz Stefanek 

Dębiany 19, 
28-506 Czarnocin 

/powiat kazimierski, 
województwo 

świętokrzyskie/ 

Konopiska 4 
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13 Jan Zyzik Transit-Bus 
Ul. Lwowska 49, 

42-200 Częstochowa 

Koniecpol 
Dąbrowa Zielona 

 
1 

14 
Beata Król Firma Handlowo-
Usługowa  „TRANS-MECH” 

Skrzydlów 
Ul. Główna 18 

42-270 Kłomnice 

Mstów 
Kłomnice 
Kruszyna 

4 

15 
Arkadiusz Duma Firma 

Handlowo-Usługowa „ARKA 
TRANS” 

Rynek Stary Rynek 21, 
42-202 Częstochowa 

Mstów 
Janów 

Przyrów 
Dąbrowa Zielona 

1 

16 
Usługi Transportowe „RK 

Transport” Rafał Leśnikowski 

Ostrowy nad Okszą, 
UL. Kościuszki 30, 
42-122 Miedźno 
/powiat kłobucki/ 

Częstochowa 
Mykanów 

4 

17 
Marcin Derek MATROX, 

Stanisław Fabiański FABIS 

Ul. Krakowska 39, 
42-445 Szczekociny 

/powiat zawierciański/ 
Lelów 2 

18 „TRANS-MAX” Karol Kopyto 
Kuźnica Grodziska, 
Ul. Centralna 37, 
42-230 Koniecpol 

Mstów 
Przyrów 

Dąbrowa Zielona 
Koniecpol 

1 

19 
EKSPRESS-BUS Robert 

Włodarczyk 

Wistka 201, 
98-337 Wistka 

/powiat pajęczański, 
województwo łódzkie/ 

Mykanów 2 

20 
Biuro Przewozowe „Grand 

Tour Venus” Krzysztof Zubeil 
 

Adres przedsiębiorcy: 
Kabłub Turawski, 

ul. Leśna 28, 
46-046 Turawa 
Siedziba firmy: 
ul. Hutnicza 5, 
46-040 Ozimek 
/powiat opolski 

województwo opolskie/ 

Konopiska 
Blachownia 

13 

21 P.H.U. „Dexter” Marek Dudka 

26-065 Piekoszów, 
Ul. Lesica 68  /powiat 
kielecki, województwo 

świętokrzyskie/ 

Mstów                       
Przyrów Koniecpol 

2 

22 
TRAF-LINE Agnieszka 

Kowalczyk-Stęczek 

43-200 Pszczyna, ul. 
Modrzewiowa 1 /powiat 

pszczyński, 
województwo śląskie/ 

Poczesna 
Kamienica Polska 

1 

 

Na terenie powiatu znajduje się 14 ośrodków szkolenia kierowców, w stosunku do których 

Starosta sprawuje nadzór i kontrolę. Wydano 59 uprawnień instruktorów i wykładowców 

nauki jazdy. 
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Tab.37.Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu częstochowskiego 

Lp. Nazwa Ośrodka Adres biura OSK 
Właściciel i adres 

OSK 

1. 

Ośrodek Szkolenia Kursowego 

„MIREX” Mirosław Jambor 

kat. A, B, C, D, C+E 

Nr rejestru 00032404 

Zaświadczenie z dnia 30.12.2004 r. 

42-200 Częstochowa, 

ul. Śląska 23 

tel. 604635249 

Mirosław Jarosław 

Zam. 42-256 Olsztyn 

ul. Kolejowa 21 

2. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Rafał  
Woch 

kat. AM, A1, A2, A , B , C , C+E 

Nr rejestru 00172404 

Zaświadczenie z dnia 12.04.2016 r. 

42-270 Witkowice 

ul. Główna 78 a 

tel. 692726333 

Rafał Woch 

42-270 Witkowice 

ul. Główna 78/7 

3. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

„RONDO” Paweł Tomalski 

kat. A , B , C , D , C+E 

Nr rejestru 00192404 

Zaświadczenie z dnia 30.12.2004 r. 

42 – 256 Olsztyn 

ul. Sienkiewicza 78 

tel. /034/ 3285578, 

502357948 

Paweł Tomalski 

42-256 Olsztyn 

ul. Sienkiewicza 24 

4. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  

„AUTO-STOP” Iwona  Matysek 

kat. A1, A , B 

Nr rejestru  00202404 

Zaświadczenie z  dnia  03.03.2013  r. 

42-290 Blachownia 
ul. Modrzewiowa  25 

tel. 601501696 

Iwona i Dariusz Matysek 

42-290 Blachownia 

ul. Modrzewiowa 25 

5. 

Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  Nauka  Jazdy  

Marek  Szlacheta 

kat.  A, B, B+E, C, C+E, D, T 

Nr  rejestru  00212404 

Zaświadczenie z  dnia  07.10.2008  r. 

Teresów  10 

tel. 602511681 

Marek  Szlacheta 

42-230 Teresów  10 

6. 

Marek Buc Firma „MARK-MOT” 

kat. A1, A, B 

Nr rejestru 00242404 

Zaświadczenie z dnia 01.04.2011 r. 

42-230 Koniecpol 

ul. Puławskiego 38 

tel. /034/ 3552717 

Marek Buc 

42-230 Koniecpol 

ul. Puławskiego 38 

7. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców    „ART 

CAR” Artur Niedbał kat. AM, A1, A2, A, 

B, C, B+E, C+E, T 

Nr rejestru 00292404 

Zaświadczenie z dnia 21.05.2013 r. 

42-230 Koniecpol 

ul. Szkolna 10/6 

tel. 506141300 

Artur Niedbał 

42-230 Koniecpol 

ul. Szkolna 10/6 

8. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „REFLEX” 

Mirosław Czajkowski 

kat. A, B, T 

Nr rejestru 00272404 

Zaświadczenie z dnia 01.03.2005 r. 

42-256 Kusięta 362 

tel. 607213952 

Mirosław Czajkowski 

42-256 Kusięta 362 

 

9. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„DAG” Grzegorz Dobosz 

kat.  AM, A1, A2, A, B1, B 

Nr rejestru 00422404 

Zaświadczenie z dnia 13.05.2014 r. 

42-263 Słowik 

Ul. Źródlana 14 

tel. 692030719 

Grzegorz Dobosz 

42-263 Słowik 

Ul. Źródlana 14 

 

10. 

Nauka Jazdy „PRO-MYK” Bronisław Wójcik 

kat. AM, A1, A2, A, B1,  B 

Nr rejestru 00432404 

Zaświadczenie z dnia 18.07.2017 r. 

42-256 Kusięta 120 
Bronisław Wójcik 

42-256 Kusięta 120 
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11. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Z.U.H. „LIDER” 

Janusz Lubas 

kat. B 

Nr w rejestrze 00452404 

Zaświadczenie z dnia 30.03.2012 r. 

42-200 Częstochowa 

AL. NMP 14/15 

tel. 664059857 

Janusz Lubas 

42-263 Huta Stara B 

Ul. Główna 79 

 

12 

Zbigniew Biernat Ośrodek Szkolenia 

Kierowców Usługi Transportowe 

kat. A, B, B+E, C, C+E, T 

Nr w rejestrze 00392404 

Zaświadczenie z dnia 21.01.2009 r. 

42-230 Teresów 1 
Zbigniew Biernat 

42-230 Teresów 1 

13. 

„MASTER” Kamil Kieca 

kat. A, A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E,  C+E, 

D+E, T 

Nr w rejestrze 00472404 

Zaświadczenie z dnia 12.11.2012 r. 

42-290 Wyrazów 

Ul. Krzywa 14 

tel. 512103772 

Kamil Kieca 

42-290 Wyrazów 

Ul. Krzywa 14 

 

14. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Agnieszka Pluta 

kat. A1, A2, A, B 

Nr w rejestrze: 00482404 

Zaświadczenie z dnia 06.03.2013 r. 

42-200 Częstochowa 

Al. NMP 35 

Tel. 034/ 3615299, 

514271683, 887626107 

Agnieszka Pluta 

42-290 Łojki 

Ul. Piastów 37 

 

3. W Systemie Informacyjnym Centralnej Ewidencji Pojazdów widnieje ponad 140.000 

pojazdów zarejestrowanych w powiecie częstochowskim. Większość pojazdów 

rejestrowanych przez naszych mieszkańców, to pojazdy pochodzące z rynku wtórnego 

krajowego i zagranicznego (fabrycznie nowe pojazdy to ok 15 procent).  

Na terenie powiatu funkcjonuje 27 Stacji Kontroli Pojazdów w stosunku, do których Starosta 

sprawuje nadzór i kontrolę. 15 z nich to stacje okręgowe, a 12 to stacje podstawowe.  

Diagnostom z terenu powiatu wydano 89 uprawnień do przeprowadzania badań technicznych. 
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Tab.38.Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu częstochowskiego 

L.p. 
Firma przedsiębiorcy, adres  

i siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Adres stacji kontroli 
pojazdów 

Kod rozpoznawczy 
stacji kontroli 

pojazdów 
Zakres badań 

Data wpisu do 
rejestru 

1. 
P.P.H.U. „Techbad” 
ul. Słowackiego 54 
42-230 Koniecpol 

ul. Słowackiego 54 
42-230 Koniecpol 

SCZ/001/P Podstawowa 31.12.2004 r. 

 
2. 
 

P.P.H.U. „POLMAX” 
Jan Polaczek 

SKP ul. 1-go Maja 20 
42-262 Kolonia Poczesna 

ul. 1-go Maja 20 
42-262 Kolonia Poczesna 

SCZ/003/P Podstawowa 31.12.2004 r. 

3. 

Z.U.H. Mechanika 
Pojazdowa 

Serwis Ogumienia SKP 
ul. Szczekocińska 34 

42-235 Lelów 

ul. Szczekocińska 34 
42-235 Lelów 

SCZ/004/P Podstawowa 31.12.2004 r. 

4. 

Staja Kontroli Pojazdów 
Jerzy Sobalski 

ul. Gminna 36B 
42-244 Mstów 

ul. 16-go Stycznia 36 
42-244 Mstów 

SCZ/005/P Podstawowa 31.12.2004 r. 

5. 

INTER-TRANS I 
Transport Drogowy s.c. 

Aleksandria 
ul. Rolnicza 31 

42-274 Konopiska 

Aleksandria 
ul. Rolnicza 31 

42-274 Konopiska 
SCZ/006 

Okręgowa 
+h 

31.12.2004 r. 

6. 

Z.H.U. „Grabara” - Andrzej 
Grabara 

Radostków Kolonia 
ul. Wesoła 141 

42-233 Mykanów 

Radostków Kolonia 
ul. Wesoła 141 

42-233 Mykanów 
SCZ/007/P Podstawowa 31.12.2004 r. 

7. 

P.W. „Eliasz” 
Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 
Nowa Gorzelnia 107 A 

42-290 Blachownia 

Nowa Gorzelnia 107 A 
 

SCZ/008 Okręgowa +h 11.08.2005 r. 

 
8. 
 

INTER - TRANS I 
Transport Drogowy s.c. 

ul. Kościuszki 36b 
42-290 Blachownia 

ul. Kościuszki 36b 
42-290 Blachownia 

SCZ/010 
Okręgowa 

+h 
31.12.2004 r. 

9. 

„NEDPOL-TRUCK-SERVICE” 
Sp. z o.o. 

Romanów 10 B 
42-260 Kamienica Polska 

Romanów 10 B 
42-260 Kamienica Polska 

SCZ/011 
Okręgowa 

+h 
15.04.2005 r. 
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10. 

SARA Plus 
 Spółka z  o.o  

Spółka Komandytowa 
42-262 Poczesna 

Kolonia Poczesna ul. Górna 
1b 

Kolonia Poczesna 
ul. Górna 1b 

42-262 Poczesna 
SCZ/012 Okręgowa 06.05.2005 r. 

11. 

„AUTO-SERVICE BEREZA” 
Bogusław Bereza 
i Krzysztof Bereza 
ul. Cmentarna 25 

42-253 Janów 

ul. Cmentarna 25 
42-253 Janów 

SCZ/013/P Podstawowa 27.09.2006 r. 

12. 

BADANIA i ANALIZY 
TECHNICZNE 

Jarosław Ślęzak 
ul. Kolejowa 1 

42-230 Koniecpol 

ul. Kolejowa 1 
42-230 Koniecpol 

SCZ/014 
Okręgowa 

+h 
30.01.2007 r. 

13. 

P.P.H.U. „Moto-Car” s.c. 
Krzysztof Dąbrowski, Marek 

Dąbrowski 
Wancerzów 

ul. Wyzwolenia 84 
42-244 Mstów 

Wancerzów 
ul. Wyzwolenia 84 

42-244 Mstów 
SCZ/015 

Okręgowa 
 

13.07.2007 r. 

 
14. 

Firma Handlowo Usługowa 
„POLCAR” 

ul. Nadrzeczna 1 
42-262 Kolonia Poczesna 

ul. Nadrzeczna 1 
42-262 Kolonia Poczesna 

SCZ/016 
Okręgowa 

+h 
27.05.2009 r. 

15. 

INTER-TRANS I 
TRANSPORT DROGOWY S.C. 

ul. Przemysłowa 55 
42-274 Konopiska 
Zakończenie dział.  
z dn. 31.12.2018r. 

ul. Przemysłowa 55 
42-274 Konopiska 

SCZ/017 
Okręgowa 

+h 
20.07.2010 r. 

16. 

PPHU „RUDEX” S.C. 
Anita i Ryszard Śpiewak 

Lipicze 
ul. Stawowa 1A 

42-270 Kłomnice 

Lipicze 
ul. Stawowa 1A 

42-270 Kłomnice 
SCZ/018 

Okręgowa 
+h 

10.09.2010 r. 

17. 

P.H.U. WIMAR 
Maria Wilk 

ul. Częstochowska 6 
42-270 Kłomnice 

ul. Częstochowska 6 
42-270 Kłomnice 

SCZ/019 
Okręgowa 

+h 
12.10.2010 r. 

18. 

ZPHU „WIDEREX” Robert 
Wideryński 

ul. J. Słowackiego 48 
42-230 Koniecpol 

ul. J. Słowackiego 48 
42-230 Koniecpol 

SCZ/020 
Okręgowa 

+h 
01.12.2011 r. 

 
19. 

 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 

SOLEX Mariusz Kowalczyk 
ul. Lipówka 2A 
43-240 Rudniki 

ul. Lipówka 2A 
43-240 Rudniki 

SCZ/021/P Podstawowa 24.02.2012 r. 
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20. 

Transkom Adamczyk 
Mirosław 

Sokolniki 194 
42-320 Niegowa 
Sokole Pole 1 A 
42-253 Janów 

Sokole Pole 1 A 
42-253 Janów 

SCZ/022 
Okręgowa 

+h 
10.08.2012 r. 

21. 

PPHU „GLOBAL” 
Andrzej Kuśmierski 

Wygoda 42 
42-274 Konopiska 

Wygoda 42 
42-274 Konopiska 

SCZ/023/P Podstawowa 26.11.2013 r. 

22. 

Firma Handlowo-Usługowa 
„ECO-BUS” Marek Rybiałek 

Olbrachcice 4 
42-265 Dąbrowa Zielona 

Olbrachcice 4 
42-265 Dąbrowa Zielona 

SCZ/024/P Podstawowa 01.10.2014 r. 

23. 

Stacja Kontroli Pojazdów 
Wit Borcuch 

Rybna 
ul. Kręta 25 

42-231 Stary Cykarzew 
gm. Mykanów 

ul. Kręta 25 
42-231 

Stary Cykarzew 
 

SCZ/025/P Podstawowa 23.06.2015 r. 

24. 

Stacja Kontroli Pojazdów 
BUD-GAZ 

Tomasz Miedziński 
ul. Janowska 19 

42-256 Zrębice Pierwsze 
gm. Olsztyn 

ul. Janowska 19 
42-256 

Zrębice Pierwsze 
 

SCZ/026/P Podstawowa 14.02.2017 r. 

25. 

AUTO-SERWIS PIETRAS S.C. 
ul. Legnicka 83 
Częstochowa 

Stacja Kontroli Pojazdów ul. 
Śląska 10 

42-261 Rudnik Mały 
gm. Starcza 

ul. Śląska 10 
42-261 

Rudnik Mały 
 

SCZ/027/P Podstawowa 12.04.2017 r. 

26. 

 
AVAO Okręgowa Stacja 

Kontroli i Obsługi Pojazdów 
Maciej Gajda m. Jaskrów  

ul. Częstochowska 101, 42-
244 Mstów 

ul. Częstochowska 53 
Jaskrów 

42-244 Mstów 
SCZ/028 Okręgowa 05.02.2018 r. 

27. 

 
Firma Motoryzacyjna ANET-

POl” Zbigniew Konieczko 
Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów ul. Piaski 41 
42-248 Przyrów 

ul. Piaski 41 
42-248 Przyrów 

SCZ/029 Okręgowa 24.04.2018 r. 

28. 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 

RAF-POL 
Rafał Elmanowski 
ul. Narcyzowa 5 
42-256 Olsztyn 

Rozpoczęcie działalności 
od dn.01.09.2018r. 

ul. Narcyzowa 5 
42-256 Olsztyn 

SCZ/030 Okręgowa 17.07.2018 r. 

 

 



 

 

111 

 

13.Rynek pracy  

 

Rok 2018 był kolejnym dobrym okresem dla częstochowskiego rynku pracy. 

Dynamiczny rozwój gospodarczy przyczynił się do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Wraz                     

z rozwojem gospodarczym rósł popyt na pracowników, szczególnie tych posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  Usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy 

Częstochowa były zgodne z oczekiwaniami oraz wymaganiami klientów i opierały się na 

nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych idących w ślad za postępem technicznym                   

i rozwojem informatycznym.  

Każdego roku powiat częstochowski przekazuje dotację na działalność Powiatowego 

Urzędu Pracy w Częstochowie, który oprócz mieszkańców miasta Częstochowy obsługuje 

również mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. W 2015 roku dotacja przekazana przez 

Powiat Częstochowski wyniosła 2.983 662 zł, w 2016 roku: 3.316.010 zł, w 2017 roku: 

2.637.993 zł.,  a w 2018 roku: 3.074,488 zł. Wysokość dotacji uzależniona jest od wskaźnika 

bezrobocia.  

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie to miejsce, w którym bezrobotni mogą 

poszukiwać ofert pracy. PUP jako jednostka działająca przy wsparciu Powiatu 

Częstochowskiego realizuje liczne programy pomagające osobom bezrobotnym, długotrwale 

bezrobotnym, wkraczającym na rynek pracy, w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, 

zmianie zawodu,  czy też w założeniu własnego biznesu. Powiatowy Urząd Pracy pomaga 

bezrobotnym poprzez: 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne, 

-prace społecznie użyteczne, 

-bon zatrudnieniowy, 

-bon na zasiedlenie, 

-dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, 

- pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, 

- dofinansowanie na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnych, 

Ponadto organizowane są liczne szkolenia dla osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna 

otrzymać może także dofinansowanie studiów podyplomowych. W ofercie                                    

PUP w Częstochowie są także inne formy pomocy osobom bezrobotnym, w tym 

dofinansowania dla pracodawców na utworzenie stanowisk pracy, czy też na wyposażenie 
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stanowiska pracy np. dla osoby długotrwale bezrobotnej, wykluczonej społecznie, 

niepełnosprawnej. Bardzo ciekawymi programami  są również działania związane                               

z aktywizacją osób w wieku 50+. 

W  rozwiązywaniu problemów związanych z bezrobociem, wykluczeniem społecznym, pracą 

dla absolwentów szkół,  poważnym wsparciem jest możliwość korzystania z funduszy 

unijnych i innych form dofinansowań zewnętrznych. 

Na realizację powierzonych zadań wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 45 329 686 zł 

z przeznaczeniem na: 

 

Tab.39. Zadania PUP w Częstochowie i wydatki na ich realizację 

Rodzaj zadania Kwota w złotych 

Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, 
świadczenia integracyjne (CIS)  i inne w tym: 
- świadczenia integracyjne. 

18 584 398 
 

3 541 908  

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w tym:  
- wydatki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 

                              25 138 454 
717 535 

Pozostałe wydatki fakultatywne  1 606 834 

Razem: 45 329 686 

 
 

W 2018 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, których źródłem finansowania był 

Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wydatkowano ogółem 25 138 454 zł.  

 

Tab.40.Żródła wydatków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 

Rodzaj środków – wykonanie Kwota w złotych 

Fundusz Pracy /według algorytmu/ oraz program 
specjalny i program regionalny 

6 555 762 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
POWER 

6 895 728 

Regionalny Program Operacyjny 
RPO 

6 832 775 

Dodatkowe programy /rezerwy dysponenta/ 4 854 189 

Razem: 25 138 454 

 

W 2018 r. realizowano także zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie. Wydatkowano na ten cel ogółem 376 821 

zł. W ramach wspomnianych środków sfinansowano instrumenty i usługi rynku pracy 

skierowane do osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w ramach współpracy z pracodawcami  finansował 

działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników dzięki środkom Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2018 r. PUP Częstochowa wydatkował na ten cel kwotę 

717 535 zł, udzielając wsparcia 67 zakładom pracy na kształcenie i doskonalenie zawodowe 

517 pracowników. Średni koszt kształcenia wyniósł 1 388 zł na osobę. 

Środki finansowe będące w dyspozycji PUP w Częstochowie pozwoliły                                

na skorzystanie   z aktywizacji zawodowej 2  391 osobom bezrobotnym. Najpopularniejszymi 

instrumentami rynku pracy okazały się staże wraz z bonami stażowymi (840 osób) oraz 

tworzenie przez pracodawców nowych miejsc zatrudnienia w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (383   osoby).    

 

Tab.41.Formy aktywizacji i liczba bezrobotnych, którym udzielono wsparcia w 2018 roku 
 

Formy aktywizacji Liczba osób 

Prace interwencyjne 235 

Roboty publiczne 251 

Staże (w tym bony stażowe) 840 

Szkolenia (w tym bony szkoleniowe) 123 

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 300 

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 383 

Prace społecznie użyteczne  50 

Podjęcie pracy w związku z: przyznaniem bonu na zasiedlenie, bonu na 
zatrudnienie, dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego, który ukończył 50 lat 

101 

Podjęcie pracy w ramach refundacji części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia (art. 150f) wraz z 
zatrudnieniem wspieranym 

108 

Ogółem: 2 391 
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Wyk.7. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Częstochowie według form aktywizacji zawodowej

16,0%

12,6%

5,1%
35,1%

9,8%
2,1%4,2%

4,6%
10,5%

prace interwencyjne

roboty publiczne

staże (w tym bony stażowe)

szkolenia (w tym bony szkoleniowe)

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy

podjęcie pracy w związku z: przyznaniem bonu na zasiedlenie, bonu na zatrudnienie, dofinansowaniem wynagrodzenia

za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat

prace społecznie użyteczne

podjęcia pracy w ramach refundacj i części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia (art. 150f) wraz z zatrudnieniem wspieranym

 

 

Projekty i programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie                          

w roku 2018 

 

I. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Projekt pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście 

Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)". 

 

Projekt pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa                 

i powiecie częstochowskim (III)", współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie 

osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej               

30 roku życia pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim. 

Wsparcie w ramach projektu skierowane było do 1 748 uczestników w wieku 18-29 lat (które 

nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie) zarejestrowanych                      

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie jako osoby bezrobotne, należące do I lub II 

profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 

Projekt skierowany był w pierwszej kolejności do dwóch kategorii osób: 

- osób z niepełnosprawnościami, 

-aosób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami 

długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, 

natomiast w przypadku osób w wieku 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie 

przez okres ponad 12 miesięcy). Do okresu bezrobocia zalicza się również okres 

pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie. 

Uczestnicy projektu objęci zostali kompleksowym wsparciem w postaci: 

- ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania Indywidualnego Planu 

Działania – 1 748 osób, 

- pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego – 1 748 osób, 

- staży – 1 310 osób, 

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 251 osób, 

- bonów na zasiedlenie – 135 osób, 

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 53 osoby.  

Wartość projektu: 16 749 519,00 zł. 

Termin realizacji projektu: 1.01.2017 - 31.12.2018 r. 

 

2. Projekt pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” 

 

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych                             

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” współfinansowany był przez                             

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII,                      

Działanie 7.2. 
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Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+, 

pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. 

Projekt skierowany został do 1 205 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których 

ustalony został I lub II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

 kobiet; 

 osób powyżej 50 roku życia; 

 osób z niepełnosprawnościami; 

 osób długotrwale bezrobotnych; 

 osób o niskich kwalifikacjach. 

Każdy uczestnik projektu był objęty usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa 

zawodowego. 

W ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” były wdrożone poniższe formy 

wsparcia: 

 pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe; 

 staże; 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

W 2018 roku program został skierowany do 565 osób powyżej 30 roku życia. 

Założono aktywizację 216 osób w ramach staży, 225 osób w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz udzielono jednorazowych środków                      

na podjęcie działalności 124 osobom. 

Wartość projektu: 14 840 542 zł (w 2018 roku - 7 005 423,90 zł).  

Termin realizacji projektu: 1.01.2017 - 31.12.2018 r. 

 

II. Programy i projekty finansowane ze środków Funduszu Pracy 

 

1. Program pn.: „Nowe szanse, nowy start” 

W programie specjalnym pn.: "Nowe szanse, nowy start" uczestniczyły 64 osoby bezrobotne                          

z ustalonym II lub  III profilem pomocy lub znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy) tj. dla osób bezrobotnych: 
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- do 30 roku życia, 

- w wieku od 30 do 50 lat, 

- powyżej 50 roku życia, 

W ramach programu specjalnego pn.: „Nowe szanse, nowy start” jego uczestnicy 

otrzymali możliwość wsparcia w ramach usługi doradztwa zawodowego. Skorzystali również 

z jednej  z form zatrudnienia subsydiowanego: prac interwencyjnych oraz robót publicznych.  

Elementem wspierającym zatrudnienie była wypłata przez okres sześciu miesięcy dodatku 

wyrównawczego w wysokości 200 zł miesięcznie za każdy cały przepracowany miesiąc bez 

absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich                          

i ojcowskich.    

Wartość programu: 552 465,79 zł. 

Termin realizacji projektu: 25.01.2018 – 31.12.2018 r. 

 

2. Program Regionalny dla osób 50+ 

Głównym celem programu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych powyżej 50 roku życia 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.  W 2018 roku program 

skierowany był do 36 osób, dla których ustalono II profil pomocy. 

W ramach programu jego uczestnicy mogli skorzystać z form wsparcia w postaci: 

- prac interwencyjnych, 

-  robót publicznych, 

-  staży.   

Wartość programu: 350 000 zł. 

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018 r. 

 

III. Programy realizowane w ramach  Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

 

1. Projekt pn. „Szansa na zatrudnienie” 

Program  pn. „Szansa na zatrudnienie” był programem  aktywizacji zawodowej  osób 

długotrwale bezrobotnych. Środki na finansowanie programu pochodzą z rezerwy Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach programu jego uczestnicy  (32 osoby) mogli skorzystać z takich form wsparcia  

jak: 
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- staże, 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne.     

Wartość programu: 206 800 zł. 

Termin realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2018 r. 

 

2. Program pn. „Czas na doświadczenie” 

Program  pn. „Czas na doświadczenie ” był programem  aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w wieku 45+ . Środki na finansowanie programu pochodzą z rezerwy Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach programu jego uczestnicy  (33 osoby) mogli skorzystać z takich form wsparcia  

jak: 

- staże, 

 - prace interwencyjne, 

- roboty publiczne. 

Wartość programu: 200 800 zł 

Termin realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2018 r. 

 

 

Sytuacja na rynku pracy regionu częstochowskiego (miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego) 

Utrzymujący się w 2018 roku wzrost gospodarczy przyczynił się do dalszego spadku 

bezrobocia, wzrostu liczby pracujących oraz bardzo dużej liczby ofert zatrudnienia 

zgłaszanych przez pracodawców.  

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie spadek bezrobocia 

wyniósł w 2018 r.  – 17,3% (w 2017 r. – 24,8%) a bezrobocie osiągnęło rekordowo niski 

poziom.Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2018 roku wyniosła 7 183 osoby                               

i w porównaniu z grudniem 2017 r. zmniejszyła się o 1 500 osób. Od 2013 roku bezrobocie na 

terenie działania PUP w Częstochowie zmniejszyło się aż o 18 114 osób.  

W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 4 060 osób                                               

tj. o 907 mniej niż w końcu 2017 r.  a w powiecie częstochowskim – 3 123 osoby, czyli o 593 

mniej niż w 2017 r. Dynamika spadku bezrobocia wyniosła w mieście Częstochowa – 18,3% 

a w powiecie częstochowskim – 16%.  
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Bezrobotni mieszkańcy Częstochowy stanowili 56,5% ogółu zarejestrowanych w PUP,                    

a powiatu częstochowskiego – 43,5%.  

Bezrobotne kobiety zarejestrowane w PUP stanowiły 54,4% ogółu bezrobotnych, natomiast 

mężczyźni – 45,6%. Prawo do zasiłku posiadało w końcu grudnia 2018 r. – 1 197 osób tj. 

16,7% ogółu bezrobotnych.  

 

 

Wyk.8. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie 

w latach 2013 – 2018. Stan w końcu roku 

 

 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w grudniu 2018 r.  : 

 w Częstochowie – 3,7% (spadek o 0,8 p. proc. w stosunku do  grudnia 2017), 

 w powiecie częstochowskim – 7,3% (spadek o 1,3 p. proc. w stosunku do grudnia 

2017)  

 w woj. śląskim – 4,3% (spadek o 0,8 p. proc. w stosunku do grudnia 2017) 

 w  Polsce –  5,8% (spadek o 0,8 p. proc. w stosunku do grudnia 2017). 
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Tab.42.Stopa bezrobocia (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 roku w PUP w Częstochowie zarejestrowało się 15 246 osób bezrobotnych,                     

o 2 557 osób mniej niż w 2017 r. Wśród zarejestrowanych przeważały osoby poprzednio 

pracujące (12 759 osób), które stanowiły 83,7% ogółu, natomiast bezrobotni nie posiadający 

stażu pracy (2 487 osób) stanowili 16,3%. Zdecydowana większość bezrobotnych 

rejestrowała się w PUP po raz kolejny (83,7%), po raz pierwszy zarejestrowało się 16,3% 

osób.  

W 2018 r. w PUP w Częstochowie zarejestrowało się jako osoby bezrobotne m.in.: 

 5 120 osób zamieszkałych na wsi (33,6% wszystkich zarejestrowanych w ciągu roku),  

 1 234 osoby będące w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (8,1%),  

 489 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (3,2%), 

 36 cudzoziemców (0,2%). 

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w 2018 roku 16 746 osób, o 3 918 mniej niż w 2017 r. 

Najczęstszą przyczyną wyłączeń z rejestrów PUP było: 

 podjęcie pracy – 48,6% (8 131 osób),  

 niepotwierdzenie gotowości do pracy – 24% (4 014 osób), 

 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 7% (1 175 osób), 

 rozpoczęcie aktywnej formy w postaci szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych – 

6%  

(1 013 osób), 

 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy – 3,9% (657 osób),  

 osiągnięcie wieku emerytalnego -  1,5% (254 osoby), 

 nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego -1,4% (240 osób). 

 

Miesiąc/rok Polska 
Woj. 

śląskie 

Miasto 

Częstochowa 

Powiat 

częstochowski 

31.12.2013 13,4 11,3 13,8 21,3 

31.12.2014 11,4 9,6 11,2 18,0 

31.12.2015 9,7 8,2 8,5 14,7 

31.12.2016 8,2 6,6 6,2 11,0 

31.12.2017 6,6 5,1 4,5 8,6 

31.12.2018 5,8 4,3 3,7 7,3 
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Wyk.9.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych i wyrejestrowanych w 2018 roku 

 

 

W końcu grudnia 2018 r. status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

posiadało 5 746 bezrobotnych, co stanowiło 80% ogółu.  

Do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą1: 

 osoby bezrobotne do 30 roku życia - 1 585 osób (22,1% ogółu bezrobotnych), 

 osoby długotrwale bezrobotne – 3 200 osób (44,5% ogółu), 

 osoby powyżej 50 roku życia – 2 192 osoby (30,5% ogółu) 

 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 189 osób (2,6% ogółu) 

 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 1 143 osoby (15,9% 

ogółu), 

 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia –                     

15 osób (0,2% ogółu), 

 niepełnosprawni – 695 osób (9,7% ogółu). 

Na koniec 2018 roku wśród bezrobotnych pozostających w ewidencji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Częstochowie wykształcenie gimnazjalne lub niższe posiadało 23,5% 

bezrobotnych, zasadnicze zawodowe – 23,1%, średnie ogólnokształcące – 8,7%, policealne i 

średnie zawodowe – 24,3%, a wyższe – 20,4%. 

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 25 

do 34 lat - 26,5% ogółu zarejestrowanych, a następnie w wieku 35 - 44 lata - 24,6%. Udział 

                                                           
1 dane nie sumują się, osoba bezrobotna może należeć jednocześnie do kilku kategorii 
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osób powyżej 55 roku życia wynosił 20,4% a w wieku 45 - 54 lat - 19,1% ogółu. Odsetek 

osób bezrobotnych do 25 roku życia wynosił 9,4% ogółu.  

Większość bezrobotnych figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy                                

w Częstochowie to osoby, które wcześniej pracowały – 6 140 osób tj. 85,5% ogółu 

bezrobotnych. Odsetek osób nie posiadających stażu pracy wyniósł 14,5% (1 043 osoby). 

Poważny problem na rynku pracy stanowią osoby bezrobotne pozostawiające przez dłuższy 

czas bez zatrudnienia. W końcu 2018 r. bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 12 

miesięcy od momentu zarejestrowania w PUP stanowili 34% wszystkich bezrobotnych. Ponad 

61% bezrobotnych z tej grupy pozostawało w rejestrze urzędu pracy ponad 2 lata. 

Wśród 7 183 bezrobotnych 912 osób nie posiadało żadnego zawodu, a największa liczba 

zarejestrowanych posiadała zawód: sprzedawca, robotnik gospodarczy, ślusarz, pomocniczy 

robotnik budowlany, pakowacz ręczny, kucharz, murarz, technik prac biurowych. 

W  2018 roku pracodawcy zgłosili do PUP w Częstochowie 15 585 wolnych miejsc 

pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to o 1 516 mniej niż w 2017 roku, ale 

jednocześnie o ponad 10 tys. więcej niż w 2013 czy 2014 roku.  

 

Wyk.10.Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych  

do PUP w Częstochowie w latach 2013 – 2018 

 
 

 

 

Z ogółu 15 585 zgłoszonych w 2018 r. wolnych miejsc pracy, oferty pracy subsydiowanej               

(2 229) stanowiły 14,3%, natomiast oferty pracy niesubsydiowanej (13 356) stanowiły 85,7% 

wszystkich zgłoszonych wolnych miejsc. Z sektora prywatnego wpłynęło 14 914 wolnych 
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miejsc a z sektora publicznego tylko 671. Do osób niepełnosprawnych skierowanych było 297 

wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 

Najwięcej ofert pracy zgłoszono dla bezrobotnych w zawodach: technik prac biurowych, 

pakowacz ręczny, kontroler jakości wyrobów przemysłowych, pozostali robotnicy 

wykonujący prace proste w przemyśle, szwaczka maszynowa, operator zautomatyzowanej 

linii produkcyjnej. 

 

 

14.Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Zadaniem powiatu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi jest nadzór  

nad stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu, sprawowanie nadzoru nad fundacjami 

oraz prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W tabeli 43 przedstawiono organizacje 

pozarządowe działające na terenie powiatu  częstochowskiego. 

Tab.43. Rodzaje organizacji pozarządowych działających na terenie                                      

Powiatu Częstochowskiego w 2018 r. wg.KRS 

 

                                                Rodzaj organizacji Liczba 

organizacji 

Stowarzyszenia zwykłe                  7 

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

w tym: 

        - Stowarzyszenia  

        - Ochotnicze Straże Pożarne   

     271   w tym:  
           
                164   

                107 

     

Fundacje                35 

Stowarzyszenia terenowe                  1 

RAZEM              314 

  W trakcie roku zarejestrowane zostały 3 stowarzyszenia oraz 5 fundacji, natomiast wykreślono 4 organizacje  

  i 3 fundacje. 

 

 

Formy współpracy powiatu częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi: 

 

1. Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert w trybie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia                 

24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) realizowana poprzez: 

a) powierzanie zadań publicznych: 
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 Konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacja  

z budżetu powiatu częstochowskiego 62 000 zł, 

b) wspieranie zadań publicznych: 

 Konkurs z zakresu rozwoju sportowego (szkolenie sportowe) – dotacja  

z budżetu powiatu częstochowskiego 23 000 zł, 

 Konkurs na wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2018 - dotacja z budżetu 

powiatu częstochowskiego 22 000 zł. 

 

2. Współpraca pozafinansowa realizowana poprzez: 

a)  udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym w budynku starostwa        

częstochowskiego, 

b)   promowanie lokalnych organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie    

działań, 

c)  wsparcie merytoryczne i szkoleniowe w czasie spotkań i zebrań  

w siedzibach organizacji i poza nim 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 

Na terenie powiatu częstochowskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej.   

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki 

na realizację zadania pochodziły z budżetu państwa w wysokości 313 620 zł, w tym dla 

organizacji pozarządowej 182 177 zł. W 2018 r. w powiecie częstochowskim pomoc prawną 

uzyskało 539 osób (tab.42). Powiat realizuje zadanie we współpracy z gminami, a także                    

z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu i  Okręgową Radą Adwokacką                                                

w Częstochowie. Prawnicy pełnią dyżury we wszystkich gminach powiatu częstochowskiego 

(tab.45). 
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Tab.44. Zestawienie porad prawnych  w 2018 r. w ramach zadania w zakresie nieodpłatnej       

pomocy prawnej i edukacji prawnej w podziale na kwartały 

 

Kwartał roku 2018 Liczba osób którym udzielono 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

I Kwartał 
Ogółem: 172 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
75 

II Kwartał 
Ogółem: 141 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
57 

III Kwartał Ogółem: 114 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
45 

IV Kwartał Ogółem: 112 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
42 

RAZEM Ogółem: 539 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
219 
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Tab.45. Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających  

na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 r. 

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek 

 

Urząd Gminy 

Kamienica Polska                          

 

Urząd Gminy 

Konopiska 

  

Urząd Gminy 

Kamienica Polska  

  

Urząd Gminy 

Starcza  

 

Urząd Gminy 

Konopiska  

 

 

GOK w Olsztynie  

 

 

Urząd Gminy 

Mstów 

 

GOK w Olsztynie 

 

GOK w Olsztynie             

 

Urząd Gminy 

Janów  

 

  

Urząd Gminy 

Mykanów        

 

 

Urząd Gminy 

Mykanów               

            

Urząd Gminy 

Kłomnice                       

      

Urząd Gminy 

Kłomnice                

  

          

Urząd Gminy 

Kruszyna                

   

 

Częstochowa  

ul. Tkacka 5 

 

            

GOPS  w 

Rędzinach     

 

                       

Urząd Gminy 

Poczesna  

 

 

Częstochowa  

Ul. Tkacka 5 

 

  

Urząd Miasta 

Blachownia       

 

 

Koniecpol 

Starostwo 

Powiatowe 

Chrząstowska 8  

                 

Urząd Gminy 

Przyrów                     

  

 

             

Urząd Gminy 

Lelów                                       

 

 

Starostwo 

Powiatowe 

Koniecpol   

Chrząstowska 8  

 

     

Urząd Gminy 

Dąbrowa Zielona                
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15.Działaność inwestycyjna powiatu oraz pozyskane środki zewnętrzne 

 

I. Inwestycje i remonty zakończone w 2018 r. 

 

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego                                    

w Częstochowie poprzez zainstalowanie windy osobowej  

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 459 505  zł, w tym dofinansowanie PFRON -      

118 343 zł, a wkład własny Powiatu   -  341 162 zł. 

Projekt był dofinansowany ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania 

różnic między regionami III" w obszarze B. 

Inwestycja rozpoczęła się w styczniu 2017 r. od zlecenia wykonania projektu 

budowlanego,  a zakończyła się w czerwcu 2018 r. odbiorami technicznymi                                  

i przekazaniem windy do użytkowania.   

 W ramach zadania wykonano windę osobową przystosowana dla osób z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami. Efektem dofinansowania jest likwidacja barier architektonicznych             

i powstanie infrastruktury ułatwiającej osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich 

wydziałów Starostwa Powiatowego w Częstochowie zlokalizowanych na wysokim 

parterze (Wydział Komunikacji) i dwóch piętrach (Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Promocji Powiatu, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami Skarbu Państwa, Wydział Finansowy, Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, Wydział Organizacji, Rozwoju                 

i Gospodarki Mieniem, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) oraz 

możliwość osobistego załatwienia spraw urzędowych.  
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  Zdj.8-9. Wejście do windy w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

 

II. Inwestycje i remonty rozpoczęte w 2018r. 

 

1. Dostosowanie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni                           

do wymagań bezpieczeństwa pożarowego 

Koszt całkowity inwestycji wyniesie 945 000 zł, w tym środki wydatkowane w 2018 r. to 

302 400 zł. Inwestycja jest finansowana w całości ze środków własnych Powiatu. 

Inwestycja realizowana jest w latach 2018 – 2019, zakończenie nastąpi 30.05.2019r. 

W ramach zadania budynek zostanie dostosowany do przepisów określających 

obowiązujące wymagania przeciwpożarowe, w tym min. zamontowane zostaną czujniki 

optyczne dymu zintegrowane z trzema klapami dymowymi na dachu budynku, których 

zadaniem będzie odprowadzanie dymu z budynku w razie pożaru, wykonana będzie 

odrębna instalacja wodna hydrantowa oraz instalacja elektryczna awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego, wewnątrz budynku zostaną wymienione drzwi na drzwi ognioodporne, 

dodatkowo budynek zostanie podzielony na strefy ściankami i drzwiami ognioodpornymi, 

okna będą wyposażone w rolety o odpowiednim stopniu ognioodporności, wszystkie 

wyjścia z budynku będą wyposażone  w urządzenia przeciwpaniczne. 
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2. Przystosowanie budynku w Rędzinach ul. Miłosza 5 na potrzeby utworzenia w nim 

placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

Koszt wszystkich prac w 2018r wyniósł 71 248 zł i został sfinansowany ze środków 

własnych Powiatu. 

Wykonano różnego rodzaju prace projektowe i roboty budowlane, w tym: inwentaryzację 

budynku, projekt przyłącza kanalizacyjnego, remont kominów, remont instalacji 

elektrycznej, wymianę orynnowania, naprawę przyłącza wodociągowego, zakup i montaż 

nowych grzejników. 

3.  „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”. 

Koszt całkowity inwestycji to 2 002 026 zł, w tym dofinansowanie 911 490 zł a wkład 

własny Powiatu 1 090 536 zł.  

Projekt jest dofinansowywany z RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 

RIT Subregionu Północnego. 

Projekt obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, wymianę oświetlenia na oświetlenie 

energooszczędne LED, wymianę grzejników i modernizację instalacji co, montaż zaworów 

termostatycznych, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

W 2018 r. wykonano pierwszy etap wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne 

oświetlenie LED za kwotę 55 350 zł. 

Zakończenie inwestycji nastąpi: 31.07.2019 r. 

4. „Równe szanse – lepszy start” –  nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki 

zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w  Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy  w Bogumiłku 

Koszt całkowity inwestycji to 3 029 492 zł, w tym dofinansowanie 1 420 499 zł a wkład 

własny Powiatu 1 608 993 zł.  

Projekt jest dofinansowywany z RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 12.2.2  Infrastruktura 

kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego (głównego i pomocniczego) w celu jego adaptacji na warsztaty 

szkolne dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku. W budynku o łącznej powierzchni użytkowej 

453,38 m2, powstanie 5 pracowni specjalistycznych: pracownia rękodzieła artystycznego, 
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pracownia krawiecko-dziewiarska, pracownia techniczna (ceramika, stolarstwo, 

metaloplastyka), pracownia ogrodnicza z salą dydaktyczną, magazynem środków 

chemicznych i pom. gospodarczym, pracownia kucharz małej gastronomii z szatnią 

fartuchową, magazynem produktów, obieralnią, magazynem jaj i pom. gospodarczym. 

Ponadto w zaadaptowanym budynku znajdą się szatnia, pokój instruktorów, korytarze, 

toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres projektu przewiduje także zakup i montaż niezbędnego wyposażenia wszystkich 

pracowni i pomieszczeń. 

W 2018 r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z realizację projektu. 

Zakończenie inwestycji nastąpi: 30.06.2019 r. 

 

III. Pozyskane środki i złożone wnioski o dofinansowanie zadań ze źródeł 

zewnętrznych w 2018r 

 

1. Modernizacja bazy dydaktycznej  kształcenia zawodowego Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”  

Koszt całkowity inwestycji to 2 740 662 zł, w tym dofinansowanie 1 052 997 zł a wkład 

własny Powiatu 1 687 665 zł.  

Projekt jest dofinansowywany z RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 12.2.2  Infrastruktura 

kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku warsztatów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 44, w celu adaptacji na zespół 

pracowni zajęć praktycznych dla czterech zawodów: mechanik - monter maszyn                                                    

i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik 

pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. Przebudowa polegać będzie na: 

wydzieleniu trzech pracowni do nauki zawodu, w tym utworzenie zupełnie nowej 

pracowni dla mechanika samochodowego i kierowcy-mechanika, modernizacji instalacji 

elektrycznej i wentylacyjnej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie posadzki   

i malowaniu ścian. W zakres projektu wejdzie również wyposażenie tych pracowni    w 

nowoczesny sprzęt i urządzenia                 do praktycznej nauki zawodu. 

W 2018 r. wykonano wniosek o dofinansowanie za 5 700 zł, na podstawie którego została 

podpisana umowa o dofinansowanie  zadania. 
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2. Termomodernizacja budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu 

przy ul. Rzecznej 29 

Koszt całkowity inwestycji to 320 589 zł, w tym dotacja 19 750 zł, pożyczka 215 839 zł.                            

a wkład własny Powiatu 85 000 zł.  

W ramach projektu przewidziana jest do wykonania wymiana stolarki okiennej                              

i drzwiowej oraz docieplenie ścian i stropodachu. 

W 2018 r został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGw                   

w Katowicach. 

 

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Częstochowskiego realizowane są także 

projekty tzw. „miękkie” (szkolenia, stypendia, współpraca partnerska, imprezy kulturalne i 

edukacyjne itp.) współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.  

Szkoły i placówki oświatowe realizujące projekty współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. 

 

Projekt pod nazwą. „Równe szanse – lepszy start”. Beneficjentem projektu jest powiat 

częstochowski. Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, 

zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zawodowych beneficjentów dla 20 

uczniów   z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w 

Bogumiłku – poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, warsztatów i kursów 

specjalistycznych.  

Projekt realizowany w terminie od 1.05.2018 r.  do  31.08.2020 r. 

Całkowita wartość projektu: 790 183,85 zł: 

            Wartość dofinansowania  projektu: 773 930,65 zł  w tym: 

                          -  płatność ze środków europejskich w kwocie: 692 464,27 zł 

                          -  płatność z budżetu państwa:  81 466,38 zł. 

Wkład własny finansowy Powiatu Częstochowskiego: 16 253,20 zł. 
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2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. 
 

Projekt pod nazwą „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”. Beneficjentem projektu jest 

powiat częstochowski. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości 

kształcenia zawodowego ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia 100 

uczniów szkoły, w tym 28 kobiet oraz dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy 

poprzez organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, 

staży  i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie pracowni i warsztatów 

szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, w tym 4 kobiet, w studiach podyplomowych, kursach 

i szkoleniach doskonalących  w okresie realizacji projektu. Projekt zakłada konieczność 

zwiększenia współpracy szkół zawodowych z  lokalnymi pracodawcami w celu lepszego 

dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym celu co najmniej                        

50 uczniów odbędzie staże i praktyki   u pracodawców. Uczniowie zwiększą swoje 

kwalifikacje na rynku pracy poprzez udział m.in. w kursach na operatora koparko-ładowarki, 

operatora wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej, kursach gastronomicznych w tym: 

kelnerskim, barmańskim, baristycznym (sztuka parzenia kawy), carvingu (rzeźbienie                        

w owocach i warzywach) a także w kursie spawania metodą MAG (spawanie elektrodą 

topliwą w osłonie gazów obojętnych  lub aktywnych). 

Projekt jest realizowany od 1.08.2016 r. do 31.07.2019 r. 

Całkowita wartość projektu: 698 178,71 zł 

                     Wartość dofinansowania  projektu:  663 269,77 zł,  w tym: 

                               -   płatność ze środków europejskich w kwocie: 593 451,90 zł 

                               -   dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 69 817,87 zł  

        Wkład własny: 34 908,94 zł  

 

3. Zespół Szkól im. Władysława Szafera w Złotym Potoku 

 

Projekt pod nazwą ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów 

Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. Beneficjentem projektu jest 

powiat częstochowski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenia_spawane
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Społecznego. Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 24 uczniów z Zespołu Szkół          

w Złotym Potoku poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego                              

na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb 

pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników                          

w kontekście ich kariery edukacyjno - zawodowej, w szczególności w branży turystycznej                 

a także realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji 

zawodowych 5 nauczycieli zawodu.   

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r. 

 

Całkowita wartość projektu: 471 568,00 zł 

 

                  Wartość dofinansowania projektu: 447 989,60 zł, w tym: 

- płatność ze środków europejskich w kwocie: 400 832,80 zł 

- dotację celową z budżetu krajowego w kwocie: 47 156,80 zł 

 

     Wkład własny: 23 578,40 zł. 

4. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej 

 

1. Projekt pod nazwą „Innowacyjne Pokolenie” – („Innovative Generation”). Partnerami 

projektu były szkoły z Włoch, Litwy, Hiszpanii i Belgii. Beneficjentem projektu był powiat 

częstochowski. Projekt finansowany ze  środków  zewnętrznych – Fundacja  Rozwoju 

Systemu  Edukacji –  Narodowa Agencja programu Erasmus+ Akcja 2 Współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk.  Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest 

zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, 

rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz doskonalenie 

umiejętności posługiwania się językiem angielskim.  W projekcie uczestniczyło: 17 uczniów                  

i 8 nauczycieli. 

Projekt realizowano w latach 2016-2018   

Całkowita wartość projektu: 97 362,73 zł 

2. Projekt pod nazwą ,,Nauczyciel Plus”. Beneficjentem projektu był powiat częstochowski. 

Projekt finansowany ze środków zewnętrznych przez Fundację Rozwoju Systemu  Edukacji –  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna. Celem projektu było 

wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, wzrost umiejętności i kwalifikacji kadry 



 

 

134 

 

pedagogicznej, kontynuacja i poprawa jakości realizacji projektów europejskich  oraz 

szkolenie metodyczno - językowe  dla  germanisty. W projekcie uczestniczyło 10 nauczycieli. 

Projekt realizowany w latach 2017-2018 

Całkowita wartość projektu: 129 156,15 zł. 

 

 

15.1.Inwestycje drogowe 

 

W roku 2018  Powiatowy Zarząd Dróg   zrealizował  31  zadań inwestycyjnych                     

na drogach powiatowych,     w tym:    

-  3  zadania inwestycyjne  realizowane były  na podstawie zawartych umów z Urzędem 

Wojewódzkim w Katowicach w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i rządowego programu na rzecz  Rozwoju                          

i Konkurencyjności Regionów - Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

-  8 zadań inwestycyjnych było realizowane na podstawie zawartych umów z Urzędem 

Wojewódzkich  w Katowicach w ramach  odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych                        

w wyniku powodzi w roku 2010 i 2013. 

-  na podstawie zawartych umów  z poszczególnymi  gminami  13 zadań inwestycyjnych było 

dofinansowanych  przez  gminę Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Starcza, Mstów, Olsztyn, 

Poczesna, Konopiska. 

-  pozostałe zadania inwestycyjne  finansowane  były wyłącznie  z własnych środków Powiatu 

Częstochowskiego. 

W ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Urzędem 

Marszałkowskim w  Katowicach Powiatowy Zarząd Dróg   zajmuje się  letnim i zimowym 

bieżącym utrzymaniem  dróg wojewódzkich  w obrębie powiatu na długości 140 km na kwotę   

4 623 810,12 zł. 

Struktura wydatków   Powiatowego Zarządu Dróg  w roku 2018 ( w zł.) 

Ogółem wydatki                                                                                                    46 712 767,35 

 - bieżące     utrzymanie  dróg powiatowych                                                           3 324 721,12 

 - zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na Obwody Drogowe                                  158 120,60 

 - inna działalność                                                                                                    2 828 806,44 

 - inwestycje   drogowe                                                                                          40 401 119,19 
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Tab.46 Zrealizowane inwestycje drogowe 
 

Nazwa inwestycji Zakres w km Kwota 

1 2 2 

 

Odbudowa dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku 

powodzi w latach 2010 i 2013 

 

16,654 

 

15 576 952,80 

 

Przebudowa dróg powiatowych w ramach programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 

 

5,51 

 

12 290 587,87 

Przebudowa dróg powiatowych w ramach programu pn. 

Rządowy program na rzecz  Rozwoju i Konkurencyjności 

Regionów - Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 

 

1,2 

 

2 413 273,14 

Przebudowa dróg powiatowych w ramach Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych  

1,4 1 454 198,18 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza  dróg 

powiatowych  

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych 

Budowa kanału deszczowego 

 

9,145 

2,604 

0,440 

 

8 666 107,50 

Razem 36,953 40 401 119,19 

 

    
                         Tab.47.Inwestycje  drogowe 

  

    

L.p Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2018 

1 2   4 

1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - 

DW 483 w km 5+760 - 8+650 oraz w m. Mykanów (rondo) i 

drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo - 

kościół) w km 0+000 - 0+250, gmina Mykanów 

o  długości 3,140 km 

Razem 7 800 000,00 

budżet powiatu 2 950 000,00 

budżet państwa 3 000 000,00 

budżet gminy 1 850 000,00 

2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od DK-

91 w m. Rudniki - do skrzyżowania z DP 1061 S (Kościuszki) 

w m. Rędziny - Etap  I w m. Marianka Rędzińska Etap II 

gmina Rędziny 

o długości 2,370 km 

Razem 4 490 587,87 

budżet powiatu 1 072 737,87 

budżet państwa 2 245 293,00 

budżet gminy 1 172 557,00 

3 
Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1025 S w m. 

Kuźnica Kiedrzyńska  i Nowa Rybna gmina Mykanów  

o długości 0,440 km 

Razem 503 808,00 

budżet powiatu 503 808,00 

budżet państwa   

budżet gminy   

4 
Dokumentacja techniczna  na budowę chodnika wraz z 

odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 S w m. 

Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice 

Razem 24 108,00 

budżet powiatu 12 054,00 

budżet państwa   

budżet gminy 12 054,00 
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5 
Dokumentacja techniczna  budowy ciągu pieszo-rowerowego  

z odwodnieniem i przebudową nawierzchni przy drodze 

powiatowej nr 1054 S na odc. Łysiec - Starcza, gm. Starcza 

Razem 40 100,00 

budżet powiatu 3 200,00 

budżet państwa   

budżet gminy 36 900,00 

6 
Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1040 S w m. Kobyłczyce II etap na dł. 500 mb, 

gm. Mstów  ( budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej) 

Razem 578 578,56 

budżet powiatu 289 288,56 

budżet państwa   

budżet gminy 289 290,00 

7 

 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1069 S, I etap w m. Turów o dł. 1,3 km gm. 

Olsztyn  o długości  1,300 km 

Razem 984 496,92 

budżet powiatu 809 496,92 

budżet państwa   

budżet gminy 175 000,00 

8 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1040 S, odc.  Małusy Wielkie – Kobyłczyce, gm. 

Mstów  o długości 1,000 km 

Razem 617 531,09 

budżet powiatu 617 531,09 
budżet państwa   

budżet gminy   

9 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1084 S odc.; Stanisławice – Łysiny, gm. 

Koniecpol   o długości  1,000 km 

Razem 659 040,95 

budżet powiatu 659 040,95 

budżet państwa   

budżet gminy   

10 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1030 S  odc. Kłomnice - Zawada, gm. Kłomnice 

o długości  1,000 km  

Razem 462 719,85 

budżet powiatu 462 719,85 

budżet państwa   

budżet gminy   

11 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1105 S w m. Nakło, gm. Lelów   

o długości  0,560 km 

Razem 272 572,48 

budżet powiatu 272 572,48 

budżet państwa   

budżet gminy   

12 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1087 S  odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona  II 

etap do mostu, gm. Dąbrowa Zielona 

o długości 0,560 km 

 

Razem 523 254,42 

budżet powiatu 523 254,42 

budżet państwa   

budżet gminy   

13 

 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1060 S w m. 

Wancerzów, gm. Mstów  

o długości  0,820 km 

 

 

Razem 552 830,89 

budżet powiatu 402 830,89 

budżet państwa   

budżet gminy 150 000,00 



 

 

137 

 

14 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1035 S  odc. Wola Mokrzeska - Dąbek, gm. 

Przyrów i Dąbrowa Zielona 

o długości 0,560 km 

Razem 874 675,93 

budżet powiatu 874 675,93 

budżet państwa   

budżet gminy   

15 

 

Opracowanie  dokumentacji technicznej przebudowy drogi 

powiatowej nr 1037 S odc. Gąszczyk - Siedlec, gm. Mstów  

 

Razem 48 929,40 

budżet powiatu 24 465,40 

budżet państwa   

budżet gminy 24 464,00 

16 
Opracowanie (dokumentacja techniczna) koncepcji sposobu 

odwodnienia przy posesji nr 330 w m. Kusięta, gm. Olsztyn 

Razem 8 000,00 

budżet powiatu 4 000,00 

budżet państwa   

budżet gminy 4 000,00 

17 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w m. Huta Stara ul. 

Tkacka (etap I) i drogi powiatowej nr 1056 S w m. Poczesna 

ul. Południowa (etap I) 

o długości 0,900 km 

Razem 974 431,30 

budżet powiatu   

budżet państwa   

budżet gminy 974 431,30 

18 
Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1006 S Lgota Mała gm. Kruszyna  

o długości 1,000 km 

Razem 489 571,24 

budżet powiatu 489 571,24 

budżet państwa   

budżet gminy   

19 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 S odc. Biskupice – 

Zaborze,  gmina Olsztyn 

o długości  1,400 km 

Razem 1 454 198,18 

budżet powiatu 904 198,18 

FOGR 350 000,00 

budżet gminy 200 000,00 

20 
Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1039 S  odc.  Żuraw – Zalesice, gmina Janów 

o długości  0,450 km 

Razem 297 753,48 

budżet powiatu 297 753,48 

budżet państwa   

budżet gminy   

21 

Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 

nr 1051 S w m. Aleksandrii ul. Gościnna, gmina Konopiska o 

długości  0,384 km 

 

Razem 409 574,61 

budżet powiatu 245 744,61 

budżet państwa   

budżet gminy 163 830,00 

22 

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi 

powiatowej 1023 S  w m. Kamienica Polska , gm. Kamienica 

Polska  o długości 0,490 km 

Razem 344 130,08 

budżet powiatu 344 130,08 

budżet państwa   

budżet gminy   



 

 

138 

 

23 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S w m.  Rzerzęczyce 

(ul. Skrzydlowska ), gmina Kłomnice  o długości 1,200 km 

Razem 2 413 273,14 

budżet powiatu 493 273,14 

budżet państwa 1 920 000,00 

budżet gminy   

Ogółem 

Razem 24 824 166,39 

budżet powiatu 12 256 347,09 

budżet państwa 7 165 293,00 

budżet gminy 5 052 526,30 

FOGR 350 000,00 
środki pomocowe   
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Tab.48. Inwestycje drogowe: odbudowa dróg powiatowych uszkodzonych        

                  w wyniku powodzi  w roku  2010 i 2013 
 

  

 

  

  

L.p Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  
2018 

1 2 3 5 

1 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S odc. Kłomnice-

Rzerzęczyce w km 0+180-2+700, gm. Kłomnice  o 

długości 1,030 km 

Razem 2 146 339,42 

budżet powiatu 0,72 

budżet państwa 1 898 137,00 

budżet gminy 248 201,70 

2 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S Widzów - DK 91 

w km 31+920-33+420, gm. Kruszyna  o długości 1,500 km 

Razem 1 045 782,90 

budżet powiatu 0,90 

budżet państwa 1 045 782,00 

budżet gminy   

3 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 S Małusy Wielkie - 

Żuraw w km 1+932 - 5+084, gmina  Janów   o długości 

3,172 km 

Razem 2 754 025,35 

budżet powiatu 0,35 

budżet państwa 2 754 025,00 

budżet gminy   

4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1098 S odc. Julianka -

Sieraków w km 0+000 - 3+482 , gmina Przyrów         o 

długości   3,482 km 

Razem 3 432 215,37 

budżet powiatu 756 991,77 

budżet państwa 2 675 223,60 

budżet gminy   

5 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1098 S odc. 

Konstantynów-Podlasie w km 8+121-  11+863, gmina 

Lelów o długości 2,952 km 

Razem 2 219 046,20 

budżet powiatu 443 810,20 

budżet państwa 1 775 236,00 

budżet gminy   

6 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1076 S ul. Podmiejska w 

m. Wyrazów w km 4+232-5+000,  gmina Blachownia o 

długości 0,768 km 

Razem 1 188 426,20 

budżet powiatu 0,20 

budżet państwa 1 188 426,00 

budżet gminy   

7 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 S odc. Lelów-

Turzyn-Wygiełzów w km1+103-3+903, gmina Lelów   

o długości  2,800 km 

Razem 1 965 139,64 

budżet powiatu 393 028,64 

budżet państwa 1 572 111,00 

budżet gminy   

8 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S Mokrzesz - 

Żuraw w km 0+700 - 1+670, gmina Mstów                                                                   

o długości 0,970 km 

Razem 825 977,72 

budżet powiatu 0,72 

budżet państwa 825 977,00 

budżet gminy   

Ogółem  

Razem 15 576 952,80 

budżet powiatu 1 593 833,50 

budżet państwa 13 734 917,60 

budżet gminy 248 201,70 
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Najważniejsze zadania drogowe zrealizowane w roku 2018                                                    

przez Powiatowy Zarząd Dróg: 

 

 

1).  Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - DW 483 w km 5+760 - 

8+650 oraz w m. Mykanów (rondo) i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów 

(odcinek rondo - kościół) w km 0+000 - 0+250, gmina Mykanów  na wartość   

7 800 000,00 zł. 

 

 

Droga po przebudowie 
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2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki - do 

skrzyżowania z DP 1061 S (Kościuszki) w m. Rędziny - Etap  I w m. Marianka 

Rędzińska Etap II gmina Rędziny  na wartość 4 490 587,87 zł. 

 

 

Droga po przebudowie 
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3).  Przebudowa  drogi powiatowej nr 1041 S  Małusy Wielkie – Żuraw w km 1+932 – 

5+084, gmina Janów  na wartość   2 754 025,35 zł  

 

 

 

Droga po przebudowie 
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4).  Odbudowa drogi powiatowej 1076 S  ul. Podmiejska  w m. Wyrazów w km 4+232-

5+000, gm. Mstów  na wartość  1 188 426,20 zł 

 

 

Droga po przebudowie 
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5). Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1060 S  w m. Wancerzów, gm. Mstów 

na kwotę   552 830,89 zł 

 

 

Po  wybudowaniu chodnika 
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6).  Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S                               

w m. Aleksandria ul. Gościnna gm. Konopiska   na kwotę   409 574,61 zł 

 

 

Po  wybudowaniu chodnika 

 

 
 
 
 
 
 

16.Realizacja uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego 

 

W 2018 roku Rada Powiatu w Częstochowie podjęła 74 uchwały. 

Poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego realizowały następujące uchwały Rady 

Powiatu:  

Wydział Finansowy : 

 - 23 uchwały   w zakresie: 

- realizacji budżetu powiatu  wraz z jego zmianami w 2018 roku, 

- realizacji zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 

2018-2027,  

- zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,  
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- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Częstochowskiego za 2017 rok, 

- udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za 2017 rok,  

- wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych i nieetatowego Członka Zarządu.  

 

Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem: 

 - 26 uchwał  w zakresie: 

- Przyjęcia Regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej przy SOSzW w Bogumiłku, 

- udzielenia przez Powiat Częstochowski pomocy rzeczowej dla Gminy Kłomnice                                

z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych,  

- podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic,  

- nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu 

wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Częstochowskiego,  

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu                

w Częstochowie,  

- rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie               

( łącznie dwie skargi); na działalność Starosty Częstochowskiego (oraz uchwała 

podtrzymująca stanowisko) oraz na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie   w Częstochowie,  

- ustalenie wysokości składników wynagrodzenia dla Starosty Częstochowskiego,  

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statusu Powiatu Częstochowskiego,  

- wyboru: Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Częstochowskiego, Starosty Częstochowskiego, Wicestarosty Częstochowskiego, 

trzech Członków Zarządu Powiatu Częstochowskiego,  

- powołania i określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu 

Częstochowskiego,  

- ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego,  

- wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz powołania 

Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 

Częstochowskiego,  

- zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na rok 2019,  
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- wskazania Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Częstochowskiego do określania podróży 

służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego,  

- ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów.  

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu : 

- 10 uchwał w zakresie: 

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu 

Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018, 

- ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby 

prawne lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a następnie uchwała 

zmieniająca tę uchwałę, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, 

-przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, 

- przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Częstochowskiego                     

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego                       

w 2017 roku, 

- szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w ramach 

„lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz uchwała 

zmieniająca tę uchwałę, 

- przyjęcie rocznego programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, 

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2019 roku. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 

- 1 uchwała w zakresie: 

Dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego 

w 2017 roku, 
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Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 - 2 uchwały w zakresie: 

- przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

Oddziału Terenowego w Województwie Śląskim z siedzibą w Częstochowie, 

- zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg 

 - 5 uchwał w zakresie: 

- powierzenia Gminie Olsztyn zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie 

wykonania budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem 

- powierzenia Gminie Kłomnice zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie 

wykonania dokumentacji technicznej a budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową 

wraz z projektem organizacji ruchu, 

- powierzenia Gminie Blachownia zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi                     

w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem, 

- powierzenia Gminie Koniecpol zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi                         

w zakresie budowy chodnika i kanału deszczowego, 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

 - 7 uchwał w zakresie: 

Przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Częstochowie za 2017 rok oraz wykazu 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej, przyjęcie sprawozdania z efektów pracy Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 rok, określenia zadań finansowanych ze środków 

PFRON w 2018 roku, przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018 – 2020,  

Uchwały Rady Powiatu podjęte w 2018 roku  zostały zrealizowane w całości z wyjątkiem 

uchwał które pozostają w trakcie realizacji tj: 

- Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2019 r. 

- Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027. 

- Realizowanie planów pracy Rady Powiatu, Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady 

Powiatu. 
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- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018 – 2020. 

 

 

 

17. Współpraca z innymi organizacjami. 

17.1. Przynależność Powiatu Częstochowskiego do Związku Powiatów Polskich 

 

Powiat częstochowski przystąpił do Związku Powiatów Polskich w dniu 26 stycznia 

1999r. uchwałą Nr 16/IV/99 Rady Powiatu w Częstochowie.  

Raz do roku spotyka się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,                      

które w 2018 r. odbyło się w terminie 10-11 kwietnia w Warszawie. Było to już 23 spotkanie, 

na którym Powiat Częstochowski reprezentował Starosta Pan Krzysztof Smela. 

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Powiat 

Częstochowski opłaca składki członkowskie. Składka członkowska Powiatu 

Częstochowskiego w 2018 roku wynosiła 0,14 zł na jednego mieszkańca powiatu, której 

wysokość później zmieniono na 0,16 zł na jednego mieszkańca; co w rezultacie wyniosło                   

w 2018 roku 21.674,08 zł. 

W listopadzie 2017 roku Powiat Częstochowski zawarł porozumienie ze Związkiem 

Powiatów Polskich w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”. 

Przedmiotem porozumienia jest uzgodnienie zasad współpracy stron w związku                                 

z uczestnictwem jednostek samorządu terytorialnego w pracach Grupy Wymiany 

Doświadczeń (GWD) – utrzymanie  i udostępnianie zasobu geodezyjnego. Do pracy w GWD 

oddelegowani zostali: Naczelnik Wydziału GK – p. Rafał Makowiejczuk oraz pracownik 

Wydz. ZO  – p. Edyta Kozieł. 

W ramach członkostwa w komisjach ZPP Naczelnik Wydziału KM – p. Ewa Kubat 

Miedzińska, opiniuje przesłane projekty aktów prawnych w ramach n/w Komisji: 

- Komisja ZPP ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, 

- Komisja ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, 

- Komisja ZPP ds. Polityki Europejskiej. 
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17.2.Przynależność Powiatu Częstochowskiego do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

 

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego  zostało powołane w dniu  30.08.2016 r., w związku ze 

zrealizowanym projektem „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 

Północnego E–region częstochowski”. 

W ramach projektu wybudowano infrastrukturę światłowodową o długości ok. 340 km             

wraz z: 

 125 pasywnymi węzłami dystrybucyjno-dostępowymi 

 33 aktywnymi węzłami  

 33 publicznymi punktami bezprzewodowego dostępu do Internetu w Urzędach 

Gmin, Starostwach Powiatowych z terenu Subregionu Północnego oraz Centrum 

Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną. Jeden z takich punktów znajduje się 

na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, pozwala on na darmowy 

dostęp do internetu za pośrednictwem Wi-Fi. 

Wykonana infrastruktura pokryła znaczną część Subregionu Północnego siecią 

szkieletowo-dystrybucyjną, która pozwala zapewnić dostęp do szybkiego Internetu                      

na obszarach, gdzie infrastruktury brakowało lub był do niej utrudniony dostęp. 

Celem zrealizowanego projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach 

częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym                          

na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług 

szerokopasmowych, poprzez wybudowaną infrastrukturę teleinformatyczną, uzupełniającą 

istniejące i tworzące nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest nadzorowanie i zarządzenie wykonaną w ramach 

projektu infrastrukturą światłowodową oraz inspirowaniem i podejmowaniem inicjatyw 

służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane są 

również na pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej, 

krajowychi międzynarodowych instytucji finansowych w celu zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.  

Członkami stowarzyszenia są 33 jednostki samorządowe w tym: Gmina Miasto Częstochowa, 

powiaty: częstochowski, myszkowski i kłobucki oraz 29 gmin z terenu w/w powiatów. 

Roczna składka członkowska za rok 2018 dla powiatu częstochowskiego wynosiła 9000 zł. 
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17.3.Współpraca z samorządami zagranicznymi 

 

a) Współpraca z Powiatem Bodeńskim z Niemiec.  

Porozumienie o współpracy z powiatem bodeńskim zostało podpisane 29.09.1999 r. 

Porozumienie to ma dążyć do realizacji i popierania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, 

przyjaznych stosunkach i współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną 

Niemiec z 17 czerwca 1991 roku. Podstawowe dziedziny współpracy z powiatem bodeńskim 

to: pomoc społeczna, edukacja dzieci i młodzieży, ochrona środowiska, ochrona i zwalczanie 

skutków klęsk żywiołowych, kultura, zwalczanie bezrobocia, pomoc administracyjna, 

turystyka, kontakty pomiędzy muzeami, wymiana naukowców. 

b)  Współpraca z Powiatem Śniatyńskim z Ukrainy. 

Porozumienie o współpracy z rejonem śniatyńskim zostało podpisane  

11.12.2001 r. Porozumienie to ma na celu realizację Traktatu o dobrym sąsiedztwie, 

przyjaznych stosunkach i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą  

z dnia 10 maja 1992 roku. Podstawowe dziedziny współpracy z Rejonem Śniatyńskim  

na Ukrainie to: rolnictwo, wymiana handlowa, transport, kultura i sztuka, sport i turystyka, 

ekologia, wymiana doświadczeń z zakresu samorządności, wspieranie przedsiębiorczości. 

 

c) Wizyty partnerskie w 2018 r.: 

 16-18.02.2018 r. – wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego oraz Powiatu 

Śniatyńskiego na uroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego 

 11-14.02.2018 r. – wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w powiecie 

częstochowskim. Delegacji przewodniczył  Dyrektor Pionu Finansowego Starostwa 

Bodeńskiego. Tematyka wizyty dotyczyła między innymi  inwestycji prowadzonych 

przez powiat, budownictwa energooszczędnego oraz gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska 

 24.05.2018 r. – drużyny piłki nożnej i piłki siatkowej z Powiatu Śniatyńskiego 

uczestniczyły  w Powiatowej Spartakiadzie  Sportowej w gminie Mstów 

 1-14.07.2018 r. – wyjazd 17 wychowanków z placówek obsługiwanych przez 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                             

w Blachowni  na obóz wakacyjny do Friedrichshafen nad Jezioro Bodeńskie                               

w Niemczech. 
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Podsumowanie 

 

 

Przedłożony  „Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2018 rok” jest dowodem                  

na to,  że Powiat Częstochowski jest powiatem dobrze zarządzanym i prężnie rozwijającym 

się, pomimo położenia na nieco peryferyjnej „Północy” województwa śląskiego. 

 Powiat ma  stabilną sytuacje finansową, o czym świadczą przedstawione w raporcie 

dane. Zarząd Powiatu Częstochowskiego planując i realizując inwestycje   i remonty  bierze 

pod uwagę przede wszystkim możliwości finansowe powiatu. Gospodarka finansowa                          

i inwestycyjna jest więc prowadzona odpowiedzialnie  i perspektywicznie. 

 Podobnie dzieje się w przypadku gospodarki mieniem powiatu, która została bardzo 

dokładnie przedstawiona w opracowaniu. 

Powiat Częstochowski w 2018 roku przeciwdziałał  bezrobociu i aktywizował lokalny rynek 

pracy. Zadania te realizowane były za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Poza 

aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, PUP świadczył również usługi 

pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. 

Powiat Częstochowski dba także o rozwój infrastruktury drogowej, co widać                                          

w przedstawionych za 2018 rok danych dotyczących modernizacji i budowy dróg                                   

i infrastruktury drogowej. 

 Edukacja, sport i kultura to w Powiecie Częstochowskim dziedziny priorytetowe. 

Liczne imprezy kulturalne i sportowe organizowane   lub współorganizowane przez powiat 

cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz były wspaniałą okazją do promocji 

powiatu. 

Bardzo dobrze funkcjonuje w powiecie częstochowski pomoc społeczna. Działania związane                  

z polityką społeczną powiatu zawsze ukierunkowane są na pomoc tym najbardziej 

potrzebującym naszego wsparcia. 

Dobrze oceniana jest zarówno przez mieszkańców powiatu jak i fachowców działalność 

szpitala   w Blachowni. Obecny dzierżawca szpitala, Scanmed S.A. realizuje kolejne założone 

remonty   i inwestycje, a szpital przyciąga coraz lepszą kadrę medyczną. 

 Rok 2018 to kolejny rok w którym realizowane były cele i kierunki działania zawarte                  

w „Programie Strategia Rozwoju powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020”.Cieszą 

kolejne inwestycje i pozyskane z zewnątrz środki finansowe.  



 

 

153 

 

Naszym działaniom w każdej dziedzinie towarzyszyły: profesjonalizm, konsekwencja                               

i staranność. Dzięki temu chcemy, by Powiat Częstochowski był jeszcze bardziej przyjazny 

mieszkańcom, przedsiębiorcom i gościom. 

Polecamy lekturę Raportu, w którym możecie Państwo zapoznać się z dokładnie opisanymi 

działaniami Zarządu Powiatu Częstochowskiego  w 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


