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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 dokument - Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego. 

Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2021 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  

Powiat Częstochowski w obecnym kształcie powstał w wyniku  reformy 

administracyjnej dokonanej w 1999 roku, która wprowadzała nowy podział administracyjny 

kraju. Z dniem 1 stycznia 1999 roku zlikwidowane zostało, istniejące od 1975 roku 

województwo częstochowskie. Obecnie istniejący powiat częstochowski powstał z części 

terenów wchodzących w skład zlikwidowanego reformą województwa. Powiat Częstochowski 

zajmuje powierzchnię 1522 km2 i jest jednym z 17 powiatów tworzących województwo 

śląskie. Granice powiatu ustalone zostały rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

1998 roku. 

Rys. 1.Powiat Częstochowski obecnie 
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                                           Rys. 2. Herb Powiatu Częstochowskiego 

 
 

 

Rys. 3. Flaga Powiatu Częstochowskiego 

 

 

 

Powierzchnia i ludność 

 

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

województwa. Powiat częstochowski tworzy 16 gmin:   

• gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, Koniecpol, Olsztyn ( od 1 stycznia 2022 r.) 

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

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

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Koniecpol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Dąbrowa_Zielona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Janów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Kamienica_Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Kłomnice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Konopiska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Kruszyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Lelów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Mstów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Mykanów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Poczesna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Przyrów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Rędziny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Starcza
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W powiecie częstochowskim jest 278 miejscowości - najwięcej w gminie Mykanów – 40, 

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

Rędziny – 7 i Blachownia – 8. 

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 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 2020 roku wynosiła 134 106,              

(w 2019 roku 134 555),  z czego mężczyźni to 65 678 (w 2019 roku 65 908  ), a kobiety 68 428 

( w 2019 roku 68 647) osób .  
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Tab.1.Powierzchnia i ludność w powiecie częstochowskim  (stan na koniec 2020 roku) 
 

Jednostka terytorialna 
Powierzchnia 

(ha) 

Liczba ludności wg. faktycznego miejsca 

zamieszkania 

Gęstość 

zaludnienia 

(osób/km2) 

Ogółem Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Powiat częstochowski 152 205 134 106 68 428  65 678 88 

Miasto i Gmina 

Blachownia 

6 661 12 831 6 737 6 094 193 

Gmina Dąbrowa Zielona 10 021 3 848 1956 1 892 38 

Gmina Janów 14 675 
5 958 2 979     2 979 41 

Gmina Kamienica Polska 4 645 
5 514 2 846     2 668 119 

Gmina Kłomnice 14 773 13 422 6 936 6 486 91 

Miasto i Gmina Koniecpol 14 662 9 283 4 652 4 631 63 

Gmina Konopiska 7 851 10 728 5 539 5 189 137 

Gmina Kruszyna 9 355 4 802 2 432 2 370 51 

Gmina Lelów 12 369 4 794 2 401  2 393  39 

Gmina Mstów 11 957 10 846  5 558  5 288 91 

Gmina Mykanów 14 156   15 164 7 661 7 503 107  

Gmina Olsztyn 10 910 7 835 3 917 3 918  72 

Gmina Poczesna 5 998 12 641 6 439 6 202  211 

Gmina Przyrów 8 040 3 737  1 895 1 842  46 

Gmina Rędziny 4 123 9 850 5 008 4 842  239 

Gmina Starcza 2 009 2 853 1 472  1 381 142 

Województwo śląskie 1 233 309 4 492 330 2 328 890  2 163 440 364 
 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Na koniec 2020 roku gęstość zaludnienia  w powiecie częstochowskim wyniosła 88 osób              

na 1 km2 ( 88 osób na km2 w 2019 r.) i była znacznie niższa od średniej  w województwie 

śląskim, która wynosi 364 osób/km2 ( 366 osób/km2 w 2019 r.). W porównaniu jednak do 

przeciętnego zagęszczenia ludności na terenach wiejskich w Polsce, które wynosiło w 2020 

roku 53 osoby/km2 ( 53 osoby/km2 w 2019 roku) gęstość zaludnienia w powiecie 

częstochowskim jest duża. Gęstość zaludnienia dla całego kraju wynosiła na koniec 2020 roku 

122 osoby/km2 ( 123 osoby na km2 w 2019 r.). 

Gęstość  zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego jest dość 

zróżnicowana   i zawiera się w przedziale od 38 do 239 osób /km2. 
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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 – pomiędzy 33 a 63 osób/km2 .  

 

Wyk.1.Liczba ludności w powiecie częstochowskim w latach 2014-2020 
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Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W ostatnich latach liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego delikatnie spada.  

Prognozy liczby ludności do 2035 roku w powiecie częstochowskim również  zakładają  

spadek.  

 

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

Lata 2025 2030 2035 

Prognoza liczby ludności 135 674 134 945 133 615 
 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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Od kilku już lat dużym problemem w powiecie częstochowskim, podobnie jak                                       

i w całym kraju jest ujemny przyrost naturalny, który w 2020 roku wynosił -5,72.                             

Dla województwa śląskiego w 2020 roku przyrost naturalny wyniósł natomiast – 4,86.                       

W żadnej gminie powiatu nie odnotowano dodatniego przyrostu. Najgorzej sytuacja wyglądała 

w gminach: Lelów, Dąbrowa Zielona i Kamienica Polska. Poniżej dla porównania przyrost 

naturalny w powiecie częstochowskim w latach 2014-2019. 

 

Tab.3. Przyrost naturalny na 1000 ludności w powiecie częstochowskim                                 

w latach   2015-2020 

Jednostka terytorialna 2015 2016 2017 2018 

 

2019 
 

2020 

Powiat częstochowski 
-3,76 -3,31 -3,26 -3,6 -3,8 - 5,72 

 

Miasto i Gmina Blachownia  
-7,21 -6,33 -3,81 -7,9 -5,0 - 8,83 

 

Gmina Dąbrowa Zielona  
-9,10 -12,00 -6,95 -8,57 -4,4 - 10,14 

 

Gmina Janów  
-5,01 -2,34 -3,69 -3,52 -2,69 - 3,35 

 

Gmina Kamienica Polska  
-4,26 -2,85 -1,78 -4,47 -2,15 - 9,39 

 

Gmina Kłomnice  
-3,95 -3,67 -4,33 -5,15 -4,38 - 5,81 

Miasto i Gmina Koniecpol  
-3,76 -3,31 -5,08 -6,71 -5,61 - 8,44 

Gmina Konopiska  
-1,21 -2,32 -1,39 -2,23 -4,95 - 4,85 

Gmina Kruszyna  
-4,49 -1,02 -3,08 -1,44 -3,93 - 3,33 

Gmina Lelów 
-5,87 -4,26 -2,43 -8,38 -8,46 - 11,48 

Gmina Mstów  
-1,96 -1,48 0,28 0,46 -2,03 - 4,43 

Gmina Mykanów  
-1,67 -2,00 -2,34 -0,86 -1,26 - 2,71 

Gmina Olsztyn  
-2,86 0,26 -0,89 0,26 -3,96 0,00 

Gmina Poczesna  
-1,17 -3,76 -4,78 -3,07 -1,66 - 4,81 

Gmina Przyrów  
-4,39 -8,08 -5,51 -6,86 -5,59 - 5,88 

Gmina Rędziny  
-2,19 -1,59 - 4,59 -2,41 -5,61 - 8,38 
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Jednostka terytorialna 2015 2016 2017 2018 

 

2019 
 

2020 

Gmina Starcza  
-5,66 -3,88 -5,32 0,71 -0,35 - 2,82 

województwo śląskie 
-1,92 -1,36 -1,41 -2,1 -2,49 - 4,86 

 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

3. Informacje finansowe 

 

Stan finansów powiatu - dane ogólne na 31.12.2021 roku 

 

Roczne wykonanie planu dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego przedstawia się 

następująco: 

-   dochody   plan      137 060 653,45 zł    wykonanie       141 224 302,67 zł           103,0% 

-   wydatki    plan      142 256 906,45 zł    wykonanie       131 866 289,69 zł             92,7% 

 

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 9 358 012,98 zł (tzn. o taką kwotę  

uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).  

W realizacji budżetu za 2021 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości  

21 259 506,40 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad 

uzyskanymi wydatkami bieżącymi.  

Uzyskane dochody pochodziły z poniższych źródeł: 

 

• Dochody własne: 75 570 129,57 zł, co stanowiło 53,5% dochodów ogółem, w tym 

udział we wpływach z podatku PIT i CIT to kwota 38 885 287,15 zł, pomoc finansowa 

z gmin powiatu na realizację zadań drogowych stanowiła wartość 4 642 067,33 zł. 

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 36 684 842,42 zł i były to m.in. opłaty 

komunikacyjne: 2 672 506,17 zł, odpłatność pensjonariuszy w DPS: 11 773 373,49 zł, 

opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego: 2 032 033,95 zł, opłaty za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska: 2 122 385,12 zł, wynajem pomieszczeń: 1 571 213,95 zł, 

opłaty za zajęcie pasa drogowego: 884 581,95 zł, wpływy z gmin i powiatów                       
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na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka 4 612 028,80 zł, środki 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7 956 101,62 zł, środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 244 462 zł, środki z Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych 1 055 846,48 zł. 

Plan w tej grupie dochodów został zrealizowany w 106,2%. 

 

• Środki pomocowe (unijne): 16 796 777,05 zł , co stanowiło 11,9% wykonanych 

dochodów. 

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 99,2%. Osiągnięte wpływy dotyczyły 

pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe 

gruntów (bieżące i majątkowe) w wysokości 13 081 635,38 zł, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadania dotyczące: „Przebudowy drogi 

powiatowej w ciągu DK-1 Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908”                    

w kwocie 1 925 238 zł, projektu pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy”                   

w wysokości 66 003,30 zł, projektu pn. ”Moja pasja – mój zawód” w kwocie 500 000 zł 

realizowanym w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz 

Zespole Szkół w Koniecpolu, projektu pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”           

w Starostwie Powiatowym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                          

w Bogumiłku – 220 000 zł, projektu unijnego pn. ”Efektywny pracownik pomocy 

społecznej” w kwocie 39 014,80 zł, projektu pn. ”Kształcenie w młodości sukces                 

w przyszłości” w łącznej kwocie 394 000 zł, programów jednorocznych na zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące 

pomocy społecznej w łącznej kwocie 570 885,57 zł. 

 

• Dotacje celowe: 16 242 078,05 zł, które stanowiły 11,5% dochodów ogółem, w tym: 

− dotacje na zadania własne:  7 976 683,33 zł 

− dotacje na zadanie zlecone: 3 816 359,40 zł 

− dotacje uzyskane na podstawie porozumień: 4 449 035,32 zł 

Plan w tej pozycji został wykonany w 99,3%. 

 

• Subwencja ogólna  27 018 103 zł, w tym: 

− część oświatowa: 11 920 858 zł 

− część wyrównawcza:   9 103 858 zł 
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− część równoważąca:   5 993 387 zł 

Subwencje stanowiły 19,1% dochodów ogółem, wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły 

do powiatu w 100%. 

 

• Uzupełnienie subwencji ogólnej: 5 597 215 zł, które stanowiło 4,0% dochodów 

ogółem, wpływ wykonany został w 100%. Na tę pozycję dochodów składają się środki 

z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 388 035 zł oraz środki na uzupełnienie 

subwencji na 2021 rok, które będą przeznaczone na wydatki 2022 roku w wysokości 

5 209 180 zł. 

          Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższy wykres: 

Wyk.2. Struktura zrealizowanych dochodów w 2021 roku 
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Wydatki powiatu częstochowskiego w 2021 roku wyniosły 131 866 289,69 zł i stanowiło to 

92,7% planu ustalonego w wysokości 142 256 906,45 zł. W poniesionych wydatkach ogółem 

zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 74,5% i była to kwota 98 220 933,56 zł. Wykonanie 

planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 94,1%. Większość poniesionych wydatków 

bieżących dotyczyła: 

− wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych  

    w kwocie 53 881 711,73 zł co stanowiło 54,9% poniesionych wydatków bieżących; 
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− remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 

11 431 632,46 zł co stanowiło 11,6% wydatków bieżących; 

− zrealizowanych projektów wieloletnich unijnych w zakresie oświaty, rolnictwa 

(scaleń), pomocy społecznej oraz jednorocznych programów związanych                              

z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie 7 589 616,66 zł co stanowiło 7,7% 

wydatków bieżących. 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 33 645 356,13 zł co stanowiło 25,5% wydatków ogółem. 

Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 88,7%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych 

składają się: 

a) zadania realizowane na drogach powiatowych wraz zakupami inwestycyjnymi w kwocie  

(bez projektu unijnego)                                                                              19 283 841,17 zł, 

b) zadania unijne w wysokości  11 059 263,64 zł dotyczące głównie projektów w ramach: 

− Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Scalanie gruntów na dwóch obiektach  

w gminach Mykanów i Kłomnice w kwocie                         7 855 349,51 zł,     

−  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego                               

pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego poprzez przebudowę dróg 

powiatowych, gmina Poczesna” w kwocie                                     3 163 754,16 zł,                                               

c) pozostałe wydatki w kwocie 3 302 251,32 zł dotyczące głównie: 

− Budowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w Domu Pomocy Społecznej                      

w Blachowni                                 890 108,07 zł, 

− Nabycia działki ul. Korczaka w Częstochowie na potrzeby Starostwa 

Powiatowego                                                                                    1 060 398,50 zł, 

− Docieplenia wraz ze zmianą pokrycia dachu budynku internatu przy Zespole 

Szkół w Złotym Potoku                   359 837,92 zł, 

− Budowy trzech Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu                                                                                                             

                                                                                                           177 866,29 zł.                                                  

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

wykresy: 
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Wyk.3. Wydatki ogółem 
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W 2021 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 13 394 114,42 zł co stanowiło 89,9% 

planu. 

Wykonanie dotyczyło: 

a) uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe                   

w kwocie                                                                                                  8 025 750,80 zł; 

b)  ujęcia w przychodach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach               4 361 438,56 zł; 

− środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości -    3 547 931,31 zł, 

− środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  -                       813 507,25 zł, 

d) wprowadzenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 

środków (środki unijne) w kwocie                                                           1 006 925,06 zł. 

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 9 697 152,60 zł co stanowiło 100% planu.         

Spłaty dotyczyły: 

−   kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych                                  4 216 272,60 zł. 

−   pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

Gospodarki Wodnej w Katowicach                                                            271 700,00 zł;  

−  przekazanie na rachunek lokat środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej 

na 2021 rok, które nie były zaangażowane na wydatki w 2021 roku          5 209 180,00 zł.       

 

Ponadto z wydatków bieżących dokonano w 2021 roku spłaty rat leasingu operacyjnego na 

zakup trzech zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 139 785,36 

zł, rat leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego z ramieniem w wysokości 67 601,28 

zł oraz rat leasingu na zakup piaskarko-solanek wraz z przyczepami w kwocie 178 282,20 zł. 

Łącznie spłata rat leasingowych w 2021 roku wyniosła 385 668,84 zł. 

Zadłużenie powiatu na koniec 2021 roku wyniosło 26 250 153,63 zł i dotyczyło: 

− kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych   24 603 863,60 zł;        
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− pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach                                                            719 723,00 zł.            

− leasingów operacyjnych na zakup trzech zamiatarek, ciągnika rolniczego wraz                       

z ramieniem oraz piaskarko-solanek z przyczepami w Powiatowym Zarządzie Dróg                                                                                                        

926 567,03 zł                                                                                                                                               

Zgodnie z zawartymi umowami spłata rat kredytów, pożyczek, obligacji i rat leasingu 

operacyjnego będzie następowała według poniższych terminów zapadalności: 

− w 2022 roku w kwocie     4 891 756,60 zł; 

− w latach 2023 – 2027 w kwocie  21 358 397,03 zł; 

 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI CZĘSTOCHOWSKIEMU 

PRAW WŁASNOŚCIOWYCH 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Częstochowski był właścicielem nieruchomości: 

 

Tab.4.Zestawienie powierzchni nieruchomości powiatowego zasobu w poszczególnych gminach 

z obszaru działania powiatu 

Stan na dzień 31 stycznia 2021 roku 

Gmina 
Ilość 

działek 

Powierzchnia 

łączna 

/ha/ 

Ilość działek 

stanowiących 

pasy dróg 

powiatowych 

Powierzchnia łączna 

działek stanowiących pasy 

dróg powiatowych 

/ha/ 

1 2 3 4 5 

Blachownia Miasto 80 13,3128  67 7,1747   

Blachownia Gmina 30 16,9908  30 16,9908  

Częstochowa 

Miasto 
6 0,9769  0 0 

Dąbrowa Zielona 81 27,9745  81 27,9745  
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Gmina 
Ilość 

działek 

Powierzchnia 

łączna 

/ha/ 

Ilość działek 

stanowiących 

pasy dróg 

powiatowych 

Powierzchnia łączna 

działek stanowiących pasy 

dróg powiatowych 

/ha/ 

Janów 274 41,8286  270 31,5626  

Kamienica Polska 21 2,9972  13 0,8270  

Kłomnice 274 65,1122  260 55,9037  

Koniecpol Miasto 96 7,0226  76 1,308  

Koniecpol Gmina 139 15,3597  139  15,3597  

Konopiska 39 11,262  39 11,262  

Kruszyna 132 29,8137  132 29,8137  

Lelów 62 29,6058  55 24,3769  

Mstów 727 43,0665  727  43,0665  

Mykanów 623        41,8524              623 41,8524  

Olsztyn 446 52,285  444 49,7192  

Poczesna 208 23,7613  204 22,8894  

Przyrów 68 11,3584  68                    11,3584  

Rędziny 400 19,327  397 18,4659  

Starcza 24 6,0324  24 6,0324  

Łącznie 3730 459,9398 ha 3649      415,9378 
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Tab.5.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 2021 roku 

Rodzaj zasobu Ilość działek Powierzchnia ogółem /ha/ 

Użytkowanie wieczyste 2 0,1524 

Trwały zarząd ustanowiony na rzecz 

jednostek organizacyjnych 
10 2,7845 

Dzierżawa 2 8,0040 

Użyczenie 4 2,0024 

Wynajem 1 0,0050 

Nieruchomości  w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych 
44 26,8207 

Pozostałe 20 4,3867 

Ogółem 83 44,1559 

 

W powyższym zestawieniu tabelarycznym nie ujęto: 

a) użyczenia Gminie Kłomnice części działki o powierzchni 0,0900 ha położonej 

w Chorzenicach, gmina Kłomnice, wchodzącej w skład nieruchomości na której 

funkcjonuje Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w  Chorzenicach, Dom Dziecka w Chorzenicach, z przeznaczeniem 

na plac zabaw dla dzieci - umowa użyczenia zawarta na okres 5 lat od dnia 1 września 

2018 roku do dnia 31 sierpnia  2023 roku; 

b) użyczenia Miastu Gminie Koniecpol części działki o powierzchni 0,1200 ha położonej 

w Koniecpolu, stanowiącej nieruchomość na której funkcjonuje Placówka Zamiejscowa 

Starostwa Powiatowego w Częstochowie, z przeznaczeniem na urządzenie miejsc 

parkingowych – umowa użyczenia zawarta na okres 10 lat od dnia 1 lutego 2019 roku 

do dnia 31 stycznia 2029 roku; 
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c) użyczenia Gminie Kamienica Polska części działki o powierzchni 0,1000 ha położonej 

w Kamienicy Polskiej, wchodzącej w skład nieruchomości na której funkcjonuje 

Liceum Ogólnokształcące, z przeznaczeniem na urządzenie bieżni lekkoatletycznej - 

umowa użyczenia zawarta na okres 7  lat od dnia 13 września 2017 roku do dnia                  

12 września 2024 roku. 

Tab.6.Zestawienie powierzchni nieruchomości powiatowego zasobu, na których funkcjonują 

jednostki organizacyjne Powiatu Częstochowskiego 

Stan na dzień 31 grudnia 2021  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 - 0,5413 ha 

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  
Janów 

0021 Złoty Potok 
CZ1C/00097825/7 10,2660 ha 5/6 - 0,0545 ha   
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Lp. 
Jednostka 

organizacyjna /adres 

siedziby/ 

Położenie 

nieruchomości 

Gmina/Obręb 

ewidencyjny/ 

Księga 

wieczysta 
Łączna 

powierzchnia 
Numer działki 

Powierzchnia  
Forma 

władania 

w Złotym Potoku  

im. Władysława Szafera  

42-253 Janów  

Złoty Potok  

ul. Kościuszki  7  

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  

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 

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 
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Lp. 
Jednostka 

organizacyjna /adres 

siedziby/ 

Położenie 

nieruchomości 

Gmina/Obręb 

ewidencyjny/ 

Księga 

wieczysta 
Łączna 

powierzchnia 
Numer działki 

Powierzchnia  
Forma 

władania 

3224/9 - 0,1563 ha 

3224/16 - 0,1508 ha 

3224/17 - 0,6092 ha 

3225/26 - 0,2535 ha 

9 

Zespół Szkół 

w Koniecpolu – warsztaty 

szklone 

42-230 Koniecpol 

ul. Szkolna 44 

Miasto 

Koniecpol  

0001 Koniecpol 

CZ1M/00062080/8 0,1411 ha  8595/5 – 0,1411 ha   

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 

im. Jana Brzechwy 

w Bogumiłku 

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 

w Turowie 

42-256 Olsztyn  

Turów  

ul. Joachimowska  85 

Olsztyn 

0008 Turów 

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

 0,3938 ha 
13/1 – 0,3938 ha; 

k.m. 3 
 

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 
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Lp. 
Jednostka 

organizacyjna /adres 

siedziby/ 

Położenie 

nieruchomości 

Gmina/Obręb 

ewidencyjny/ 

Księga 

wieczysta 
Łączna 

powierzchnia 
Numer działki 

Powierzchnia  
Forma 

władania 

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 

16 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych 

w Chorzenicach; 

Dom dla dzieci „Promyk” 

w  Rędzinach; 

42-242 Rędziny 

Kolonia Rędziny 

ul. Miłosza 5 

Rędziny 

0001 Kolonia 

Rędziny 

 

CZ1C/00044620/4 0,0841 ha 
75 – 0,0841 ha 

Trwały 

zarząd 
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Tab.7.Mienie Powiatu Częstochowskiego – środki trwałe w poszczególnych klasyfikacjach                 

w latach 2020-2021 
 

L.p Rok 2020 Rok 2021 

 Klasyfikacja Kwota w zł. Klasyfikacja Kwota w zł. 

1. 0 – grunty 24 690 413,63 0 – grunty 29 641 098,69 

2. I –  budynki i lokale 51 633 615,82 I –  budynki i lokale 55 954 296,51 

2 180 709,75 

(projekt) 

2 180 709,75 

(projekt) 

 

3. II – obiekty inżynierii lądowej  

i wodnej 

12 005 113,48 II – obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

7 399 188,44 

336 777,43  

(projekt) 

336 777,43 

(projekt) 

 

4. III – kotły i maszyny 

energetyczne 

1 773 594,62 III – kotły i maszyny 

energetyczne 

1 816 094,62 

5. IV –Maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

2 235 831,97 IV –Maszyny, urządzenia            

i aparaty ogólnego 

zastosowania 

2 014 525,99 

6. V– Maszyny,urządzenia              

i aparaty  specjalistyczne 

112 302,25 V– Maszyny,urządzenia                

i aparaty  specjalistyczne 

112 302,25 

7. VI– urządzenia techniczne 1 614 693,38 VI– urządzenia techniczne 1 637 510,93 

8. VII –środki transportu 310 354,84 VII –środki transportu 310 354,84 

9. VIII –narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie         

1 140 817,27 VIII –narzędzia, 

przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie            

1 271 069,56 

 

W ramach 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.  

Zmiany w  2021 roku w stanie mienia powiatu – środki trwałe, powstały  w  następujących 

grupach klasyfikacji środków trwałych  w wyniku: 
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0 – GRUNTY 

Przyjęto na rzecz Powiatu Częstochowskiego: 

Działki 893/5 i 893/6 pow. 5 m² Gmina Starcza, obręb Starcza -przyjęte na podstawie Decyzji 

Wójta Gminy Starcza FNR.6831.38.2021 z dnia 15.04.2021 r. na kwotę 786,08 zł. 

Działka 742/1 pow. 81 m² Gmina Mykanów, obręb Kocin Nowy przyjęta na podstawie decyzji 

Wójta Gminy Mykanów GNR.6831.64.2021 z dnia 24.11.2021 r. na kwotę 468,18 zł. 

Działka 2/1 pow. 1 678 m² Gmina Miasto Częstochowa, obręb Częstochowa zakupiona na 

podstawie Aktu Notarialnego Nr 9369/2021 z dnia 08.12.2021 r. za kwotę 1 060 398,50 zł 

Działka 121/1 pow. 1834 m² Gmina Mstów, obręb Kuchary zakupiona na podstawie Aktu 

Notarialnego  Nr 9620/2021 z 20.12.2021 r za kwotę 41 628,40 zł 

Działka 183/1 pow.623 m² Gmina Mykanów, obręb Wierzchowisko zakupiona na podstawie 

Aktu Notarialnego NR 6306/2021 z dnia 24.08.2021 za kwotę 14 580,00 zł. 

W 2021 roku na rzecz Powiatu Częstochowskiego przyjęto ( m.in. decyzjami Wojewody 

Śląskiego) i wyceniono grunty na kwotę 4 645 651,88 zł 

W wyniku weryfikacji danych (podział gruntów, modernizacja, zmiana powierzchni, 

przekazania) zmniejszono wartość gruntów o kwotę 812 827,98 zł. 

 

I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO   

Przyjęto na stan Budynek warsztatów szkolnych o wartości 2 447 840,52 zł. 

„Równe szanse – lepszy start” nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

w Bogumiłku. 

Zwiększenie wartości budynku DPS Lelów „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy 

Społecznej w Lelowie”: 

• Budynek „A” 440 588,89 zł 

• Budynek „B” 440 588,89 zł 

• Budynek „C” 440 588,89 zł 

• Budynek „D” 440 588,90 zł 
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Zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu, „Instalacja zasilania w energię 

elektryczną w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” 78 826,86 zł. 

Zwiększenie wartości budynku warsztatów szkolnych w Koniecpolu, wykonanie instalacji c.o 

31 657,74 zł 

 

II- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie drogi o łącznej 

wartości 3 875 249,49 zł. 

W wyniku weryfikacji danych wyksięgowano kwotę 730 675,55 zł 

 

III- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich zakupił: 

• Agregat prądotwórczy na przyczepie o wartości 42 500,00 zł. 

 

IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA   

Zakupiono kserokopiarkę KYOCERA na potrzeby Wydziału Architektoniczno-Budowlanego   

o wartości 10 578, 00 zł 

Zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o łącznej wartości  230 578,58 zł  

Zlikwidowano zużytą pompę głębinową użytkowaną na terenie Szpitala w Blachowni                         

o wartości 1 305,40 zł. 

 

VI- URZĄDZENIA TECHNICZNE    

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich zakupił: 

• Syrena elektroniczna DSE-900  2 szt. 49 938,00 zł 

 

Zlikwidowano zużytą Centralę telefoniczną PANASONIC o wartości 13 197,45 zł. 

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach monitoring, alarm 

o wartości 13 923,00 zł. 
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VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  

Zakupiono stacje meteorologiczne suszy dla miejscowości Borowno, Biała Wielka, 

Przymiłowice o łącznej wartości 177 866,29 zł. Zlikwidowano zużyty namiot pneumatyczny             

o wartości 17 324,00 zł oraz zużytą kopiarkę CANON o wartości 7 535,00 zł. Przekazano 

nieodpłatnie na rzecz Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach aneks kuchenny o wartości 

22 755,00 zł. 

Tab.8.Pozostałe Środki Trwałe-wyposażenie 

 2020 2021 

Zakupiono w danym 

roku 

316 637,03 zł 

Projekty –453 377,91 zł 

283 965,68 zł 

Projekty- 160 507,62 zł 

Zlikwidowano w danym 

roku 

14 089,70 zł 138 168,36 zł 

Przekazano 

nieodpłatnie 

- 32 493,99 zł 

Stan na koniec roku 2 687 298,82 zł 2 961 109,77 zł 

 

Tab.9.Wartości Niematerialne i Prawne 
 2020 2021 

Zakupiono w danym 

roku 

29 636,85 zł 

Projekty- 988,00 

77 417,43 zł 

Zlikwidowano w danym 

roku 

- 232 821,52 zł 

Stan na koniec roku 659 329,87 zł 503 925,78 zł 

 

Mienie komunalne Powiatu Częstochowskiego znajduje się we władaniu Starostwa 

Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. Na dzień  31 grudnia 2021  roku we 

władaniu Starostwa i  jednostek organizacyjnych znajdowało się następujące mienie 

nieruchome stanowiące własność Powiatu Częstochowskiego: 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie w imieniu Powiatu Częstochowskiego – włada: 

1. 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                      
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633700,00 zł., na której znajduje się budynek biurowy - siedziba Starostwa 

Powiatowego ( a także PZD oraz PINB w Częstochowie) o powierzchni użytkowej 

4871,86  m²  i wartości księgowej 1 672 798,28 zł. oraz budowle  o łącznej wartości 

księgowej 247 837,96 zł. W budynku Powiat Częstochowski wynajmuje także 

pomieszczenia na rzecz: 

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

biurowe o powierzchni 12,80 m2 . 

Dochód netto w 2021 roku: 30 245,41 zł. 

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

Dochód netto w 2021 roku: 31 769,40 zł. 

c) Polkomtel Sp. z o.o – infrastruktura telekomunikacyjna – 18 m2 – dach. 

Dochód netto w 2021 roku: 29 879,20 zł. 

 

2.  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. W 2020 roku zwiększono wartość budynku                    

o dodatkowe 36 665,94 zł ( wykonanie hydrantów). 

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 za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Powiatu Częstochowskiego wynosi 334,26 

zł. rocznie.  

W budynku Powiat Częstochowski wynajmuje pomieszczenia na rzecz: 

a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 697,72 m2 – pow. biurowej             

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

Dochód netto w 2021 roku : 296 985,66  zł. 

b) Powiatowy Inspektorat Weterynarii  – 150,70 m2 + 24 m2 pow. magazynowej                            

( umowa najmu do dnia 31.12.2022 r.) 

Dochód netto w 2021 roku: 68 459,28 zł. 
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c) Regionalna Organizacja Pracodawców  - 35 m2 – pow. biurowa ( umowa najmu                         

od 1.06.2020 r do 31.05.2023 r.) 

Dochód netto w 2021 roku : 4 972,80 zł. 

d) Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 222,60 m2 – pow. biurowa                        

+  40,30 m2 ( Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy) 

Dochód netto w 2021 roku: 637,02 zł. 

e) Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości - 17,36 m2                                 

( umowa najmu od 1.10.2020 r. do 30.09.2023 r.).  

Dochód netto w 2021 roku: 2 283,60 zł. 

f) T-Mobile – 5 m2 ( dach ) + 18 m2 – pomieszczenie gospodarcze.  

Dochód netto w 2021 roku: 27 440,04 zł. 

 

3. 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 581162,00 zł. W 2020 roku 

zwiększono wartość budynku o dodatkowe 57 184,00 zł ( wykonanie hydrantów). 

 

4. 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 

garażowych  i kotłowni: 462,8 m2. Wartość budynku wynosi 1 489 609,61 zł.,                               

a pozostałych budynków i  budowli: 271.336,56 zł. W 2020 roku zwiększono wartość 

budynku o dodatkowe 359 59,50 zł  ( termomodernizacja). 

 

5. 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.  



  

29 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

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 2021 rok w wysokości: 995 459,88  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 najmu powierzchni za  2021 rok wynosi: 5 393,27 zł.  

Powiat Częstochowski wydzierżawiał w 2021 roku działki, których jest właścicielem: 

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

–15 m2, położone w  Blachowni,  przy  ul. Sosnowej 12 - dzierżawa do 30 kwietnia 

2024 roku.  

Działka 382/1 – 15 m2 – prawo własności wynika z Decyzji Nr 4/2010 o zezwoleniu                        

na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Częstochowskiego Nr AB-IV-

7332/5/6/2010 z dnia 05.07.2010 r. 

Dochód  z dzierżawy za 2021 rok: 4 012,76 zł. 

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

( gm.Janów) – z przeznaczeniem na gospodarstwo ogrodnicze. Umowa najmu                                  

od 1.07.2019 do 30.06.2022 r. 

Dochód z dzierżawy za 2021 rok: 1 554,64  zł. 

c) działka nr 2979 o pow.0,5203 ha, położona w miejscowości Chorzenice                                            

( gm.Kłomnice) księga wieczysta: CZ1C/00095404/6 – nieruchomość rolna- kwota 

czynszu dzierżawnego – rocznego: 124,72 zł. 

 

Działki stanowiące własność Powiatu Częstochowskiego, a będące w 2021 roku                                      

w użyczeniu: 

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

na rzecz Gminy Kamienica Polska z przeznaczeniem na plac zabaw  na okres 5 lat                  

od dnia 27.03.2019 r. do 26.03.2024 r. 

b) część działek nr 1880, 1884,1885/1, 1890/1 1964/1 użyczonych bezpłatnie 

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

aktywności fizycznej mieszkańców. 

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

użyczona bezpłatnie Gminie Kłomnice na okres 3 lat od 1.09.2018 r. do 31.08.2023 r.               

z przeznaczeniem na plac zabaw. 

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

użyczona bezpłatnie Gminie Kłomnice na okres 10 lat od 1.03.2017 r. do 28.02.2027 r.                           

z przeznaczeniem na plac rekreacyjny. 

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

użyczona bezpłatnie Miastu i Gminie Koniecpol  na 10 lat od 01.02.2019 r.                            

do 31.01.2029 r. z przeznaczeniem na parking. 

f) nieruchomość zabudowana, położona w Koniecpolu, przy ul. Rzecznej 29, użyczona 

Miastu Częstochowa – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Częstochowie na okres 3 lat    

od 1.08.2021 roku do 31.07.2024 r., z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Centrum 

Pracy w Koniecpolu. 

Lokale użyczone w 2021 roku  bezpłatnie innym podmiotom przez Powiat Częstochowski: 

a) lokal  o powierzchni 29 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie,                  

przy ul. Sobieskiego 9 w Częstochowie, użyczony bezpłatnie Polskiemu Związkowi 

Niewidomych – Okręg Śląski, Koło Ziemskie w Częstochowie do 31.12.2023 r. 

b) lokal o powierzchni 17,11 m2 przy ul. Tkackiej 5 w Częstochowie, użyczony na rzecz 

LZS, Gol-Start, Regionalny Komitet Olimpijski 

Powiat Częstochowski uzyskiwał w 2021 roku również dochody wynajmując: 

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

Potoku. 

Dochód łączny z najmu za 2021 rok: 13 944,90 zł. 

b) powierzchnię 30,57 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny ( do 30 września 2021 r.) 

oraz 1 m2  - automat z żywnością ( od dnia 1 października 2021 r.) na terenie budynku 

Zespołu Szkół  w Koniecpolu na rzecz  PHU „SMERF” S.Golba.  

Dochód z najmu za 2021 rok: 800,00 zł.  
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Jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Częstochowie władają: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni, ul. H. Sienkiewicza 6 - użytkuje ( trwały zarząd             

od 9.09.2015 roku)  nieruchomość – działki nr  1/7, 1/8, 1/11 i 654/5 o łącznej pow. 2,3353 ha, 

księga wieczysta: CZ1C/00019414/3 oraz działkę nr 654/4 o powierzchni 0,0022 ha 

(zabudowana stacją trafo), księga wieczysta: CZ1C/00019414/3;  o  wartości księgowej                    

168 066,00 zł. Na nieruchomości znajdują się budynki i budowle  o łącznej wartości księgowej  

3 648 011,09 zł. 

Wykaz najważniejszych zakupów, nakładów inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2021 

roku wraz z kwotami : 

Inwestycje: 

1. Budowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kwota: 850 000,00 zł. 

2. Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach biurowych: 12 780,61 zł. 

3. Zabudowa kanałów wentylacyjnych w jadalni budynku, kwota: 27 327,46 zł 

Zwiększono wartość środków trwałych – budynku głównego o wartość w/w inwestycji. 

4. Zakupiono samochód Renault Master do przewozu osób niepełnosprawnych                           

( 203 563,00 zł.), wiatę samochodową ( 19 500,00 zł.), schodołaz gąsienicowy                      

( 13 700,00 zł.). Kwota całkowita: 148 162,91 zł. 

5. Otrzymano jako darowiznę stół terapeutyczny o wartości 11 399,91 zł. 

6. Sprzedano samochód do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford Transit: 

131 100,00 zł. 

7. Zlikwidowano zużyty sprzęt na kwotę: 31 765,14 zł. 

8. Zlikwidowano nieużywany system do wczesnego wykrywania: 40 000,88 zł. 

Wyżej wymienione sprzedaż i likwidacje zmniejszyły wartość środków trwałych i wpłynęły na 

zmianę stanu mienia jednostki w 2021 r. 

Wydatki bieżące: 

9. Prace remontowo-budowlane ( remont instalacji sanitarnej, remont pomieszczeń 

biurowych, remont łazienek, usunięcie awarii c.o., na łączną kwotę:148 412,36 zł. 

10. Zakup materiałów do przeprowadzenia remontów oraz bieżących konserwacji                       

w kwocie: 202 819,48 zł. 
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11. Zakup wyposażenia, w tym mebli, prasowalnic, zmywarki, sprzętu biurowego, 

elektronicznego RTV i AGD, urządzeń sprzątających i narzędzi oraz sprzętu 

ułatwiającego opiekę nad mieszkańcami na kwotę: 205 130,61 zł. 

12. Zlikwidowano zużyte wyposażenie na kwotę: 14 608,95 zł. 

Zakup nowego wyposażenia oraz likwidacja zużytego wpłynęły na zmianę stanu mienia                    

w 2021 r. 

Dochód z mienia w 2021 roku: ( najem powierzchni reklamowej oraz udostepnienie dachu               

na zamontowanie urządzeń telefonii komórkowej) 42 985,94 zł. 

 

2. Dom Pomocy Społecznej w Lelowie, ul. Szczekocińska 19 - użytkuje nieruchomość 

gruntową, dz. nr 73/1, 74, 270/1, 270/2 o pow. 0,9000  ha, księga wieczysta: 

CZ1M/00061205/4  i wartości księgowej  133 700,00 zł.  

Wartość księgowa budynków i budowli użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej wynosi 

8 050 692,12 zł., a zamontowanych kolektorów słonecznych: 188 400,17 zł.  

Wartość budynków (w 2020 roku) zwiększyły kwot związane z modernizacją systemu 

sygnalizacji pożarowej na łączną kwotę: 97 287,85 zł. 

Wykaz najważniejszych zakupów, nakładów inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2021 

roku wraz z kwotami : 

Remonty i naprawy: 

1. Remont dachu budynku A i B: 159 777,00 zł  

2. Naprawa posadzek i montaż wykładzin PCV:  23 598,00  zł 

3. Naprawa kotła warzelnego i kuchni elektrycznej: 1 170,00 zł 

4. Naprawa pralki przemysłowej: 1 525,20 zł 

5. Naprawa kanap tapicerowanych: 5 500,00 zł 

6. Naprawa samochodu służbowego: 613,77 zł 

7. Naprawa drzwi wejściowych budynek C: 430,50 zł 

 

Zakupione materiały, sprzęt i wyposażenie: 

8. Kamera zewnętrzna (2 sztuki):  9 300,00 zł 

9. Sprzęt komputerowy, drukarka, projektor: 26 069,80 zł  

10. Szafa metalowa na akta osobowe: 1 266,90 zł 
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11. Wózek do rozwożenia leków: 1 593,00 zł 

12. Stacja dezynfekująca (2 sztuki): 6 715,80 zł 

13. Lodówka Amica ( 2 sztuki) : 2 398,00 zł 

14. Pompa do przepompowni - 8.000,01 zł 

15. Mikser ręczny przemysłowy (2 sztuki): 3 843,50 zł 

16. Kuchnia elektryczna z piekarnikiem: 9 900, 00 zł 

17. Wieszak jezdny na odzież  (2 sztuki): 2 091,00 zł 

18. Roleta zewnętrzna do miejsca kwarantanny: 3 650,00 zł 

19. Krzesła konferencyjne tapicerowane (30 sztuk): 3 321,00 zł. 

 

Zakupiony sprzęt i wyposażenie w ramach realizowanego projektu: „Efektywny 

pracownik pomocy społecznej” 

20. Wózek serwisowy do sprzątania (2 sztuki): 4 834,47 zł  

21. Maszyna sprzątająca akumulatorowa BABY: 9 822,19 zł 

22. Odkurzacz piorący LAWA: 1 795,80 zł 

23. Łóżko transportowo kąpielowe : 9 900,00 zł 

24. Łóżko rehabilitacyjne (20 sztuk): 47 952,00 zł 

25. Podnośnik pacjenta kąpielowy: 2 592,00 zł 

26. Wózek toaletowo – prysznicowy (2 sztuki): 3 888,00 zł 

27. Trójnóg z funkcją wyciągania: 5 699,00 zł  

Jednostka w roku 2021 nie osiągnęła dochodu z mienia lub z najmu powierzchni. 

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Turowie, ul. Joachimowska 85, dysponuje nieruchomością 

gruntową o  pow. 2,1720 ha,  dz. nr 6/1, księga wieczysta: CZ1C/00049588/2 i wartości 

księgowej  325,45 zł. Na w/w gruncie znajdują  się budynki o wartości księgowej  1.229.875,17 

zł. i budowle o wartości 29 945,90 zł.   

Wykaz najważniejszych zakupów, nakładów inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2021 

roku wraz z kwotami : 

Zakupiony sprzęt i wyposażenie: 

1. Chłodziarka GORENJE: 1 699,00 zł. 

2. Wózek do przewożenia art. Spożywczych: 3 677,70 zł. 

3. Kocioł przechylny wraz z podstawą: 9 370,00 zł. 
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4. Łóżko rehablitacyjne ( 3 szt.) 7 437,00 zł. 

5. Lodówka POLAR: 1 199,00 zł. 

6. Lodówka Polar: 1 270,00 zł. 

7. Odśnieżarka spalinowa: 5 236,00 zł. 

8. Podnośnik transportowo-kąpielowy: 2 999,00 zł. 

9. Podnośnik wannowy bez tapicerki: 1 499,00 zł. 

10. Wózek prysznicowo-toaletowy ( 2 szt.): 1 598,00 zł. 

11. Podnośnik przywannowy: 9 100,00 zł. 

12. Drukarka Brother: 1 080,00 zł. 

13. Klimatyzator GREE 7 kW z montażem ( przyjęty nieodpłatnie): 5 535,00 zł. 

14. Łóżko rehabilitacyjne: 1 708,00 zł. 

15. Stół ze zlewem: 913,00 zł. 

16. Lodówka POLAR: 11480,00 zł. 

17. Lodówka GORENJE: 1 145,00 zł. 

18. Pralka BOSCH: 1449,00 zł. 

19. Pompa do szamba: 634,64 zł. 

20. Wiertarka udarowa: 685,00 zł. 

Inwestycje: 

21. Wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków: 15 098,60 zł. 

Remonty i naprawy: 

22. Naprawy samochodów: Renault Master, Renault Kangoo: 1 711,39 zł. 

23. Naprawa platform do przewozu osób niepełnosprawnych: 920,70 zł. 

24. Naprawa i konserwacja pozostałych urządzeń i sprzętu: 7 781,20 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Turowie uzyskał w 2021 roku dochód za odpłatny przewóz osób 

niepełnosprawnych w kwocie 597,01 zł. 
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4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku, Biała Wielka 208 A -

dysponuje nieruchomością: działka nr 4628  o  powierzchni 0,7353 ha, księga wieczysta: 

CZ1M/00079915/3, działką nr 4627 o powierzchni 2,7109 ha, księga wieczysta 

CZ1M/00035787/6. Łączna wartość księgowa gruntów: 245 885,00 zł. Wartość  księgowa 

budynków i budowli na tym terenie wynosi  5 512 248,21 zł.  Wartość kotłowni wynosi:                     

247 132,84 zł.       

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy  w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku w 2021 roku wraz z kwotami: 

1. Remont złoża oczyszczalni ścieków ( środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego                 

w Częstochowie): 49 999,26 zł. 

2. Zakup pomocy szkolnych w ramach programu „ Laboratoria przyszłości” – środki 

otrzymane z MEiN: 30 000,00 zł. 

3. Zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletów w ramach projektu 

„Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”: 12 591,80 zł. 

4. Zakup pomocy do zajęć z hipoterapii, logopedycznych, integracji sensorycznej, terapii 

behawioralnej oraz dwóch alpak w ramach projektu „Pokonywanie dysfunkcji poprzez 

naukę” na łączną kwotę: 77 892,48 zł. 

5. Zakup wentylatora do pieca co – kotłownia budynku internatu: 1 005,01 zł. 

6. Zakup części do remontu traktora: 2 747,50 zł. 

7. Zakup i montaż elektrycznego pastucha, wykonanie ogrodzenia pastwiska dla alpak                 

i koni oraz zakup sadzonek krzewów: 1 808,50 zł. 

8. Zakup paneli i listew przypodłogowych ( internat): 55 006,02 zł. 

9. Zakup stołu przyściennego do kuchni: 2 764,92 zł. 

10. Zakup laptopów dla nauczycieli i nauczycieli wychowawców – 11 szt.: 35 750,00 zł. 

11. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych ( 4 szt.) oraz kserokopiarki Canon do szkoły                         

i sekretariatu: 13 600,00 zł. 

12. Zakup tabletów dla uczniów ( 2 szt.): 1 252,42 zł. 

13. Zakup tablic interaktywnych do szkoły ( 2 szt.): 10 382,45 zł. 

14. Zakup przęseł do wykonania ogrodzenia wokół Ośrodka, rolet i karniszy:20 906,00 zł 
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15. Zakup pomocy dydaktycznych ( maszynki do pracowni rękodzielniczej, magicznego 

dywanu do pracowni integracji funkcji wychowawczych oraz bębnów Djembe                          

do realizacji projektu Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”): 21 426,63 zł. 

16. Zakup baterii do agregatu prądotwórczego oraz agregatu malarskiego: 2 399,54 zł. 

17. Prace wykonane sposobem gospodarczym w Ośrodku, w tym malowanie, 

szpachlowanie, remonty, zakup blachy: 4 402,47 zł. 

18. Wymiana 25 okien w budynku stajni ( okna zakupione ze środków Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie): 12 300,00 zł. 

Dochodów  z mienia w ciągu 2021 roku nie uzyskano. 

 

 5. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                                 

w Chorzenicach, ul. Główna 53 - użytkuje nieruchomość gruntową: 

działki nr 2214, 2233/1, 2233/2, 2233/3, 2233/4, 2233/5, 2233/6, 2215 o łącznej powierzchni 

7,7780 ha, księga wieczysta: CZ1C/00095404/6 oraz działki nr, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 

2232/4,2232/5 o łącznej powierzchni 9,102 ha, księga wieczysta: CZ1C/00112210/5 o łącznej 

wartości księgowej 645 400,00 zł. Użytkowane budynki i budowle  mają  łączną wartość 

księgową 640 113,06  zł. Ponadto  użytkowana jest również działka o pow.0,0841 ha, nr 75,                 

w miejscowości Kolonia Rędziny, ul. Miłosza 5, gmina Rędziny,  KW CZ1C/00044620/4                      

na której znajduje się Dom dla dzieci „Promyk”. W dniu 3.01.2022 r. uprawomocniła się 

decyzja  OK.6844.1.2081.RI z dnia 14.12.2021 r. dotycząca ustanowienia trwałego zarządu na 

rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                       

w Chorzenicach. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy  w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach: 

1. Zakup wyposażenia: 8 200,00 zł. 

Placówka nie uzyskała w 2021 r. dochodów z mienia. 
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6. Zespół Szkół w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26 - użytkuje nieruchomość  gruntową: 

działki nr 3221/18, 3221/20, 3221/24, 3222/15, 3222/24, 3222/33, 3223/11, 3224/9, 3224/16, 

3224/17 i 3225/26 o łącznej powierzchni 2,9203 ha, księga wieczysta: CZ1M/00078154/3 oraz 

działkę nr 8595/5  o powierzchni 0,1411 ha, księga wieczysta: CZ1M/62080/8 i wartości 

księgowej 32 699,00 zł.. Wartość księgowa znajdujących się na tym terenie budynków wynosi: 

10 802 374,34 zł. , a budowli: 2 223 584,08 zł.  

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy  w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

Wydatki inwestycyjne: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego 

Zespołu szkół w Koniecpolu: 24 354,00 zł. 

2. Opracowanie projektu wykonawczego instalacji c.o dla Pracowni Zajęć Praktycznych                  

w Koniecpolu: 2 460,00 zł. 

3. Nakłady na remonty ( remonty bieżące, pieca c.o., malowanie korytarzy, naprawa 

windy): 16 288,97 zł. 

4. Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego: 77 941,12 zł. 

W ramach projektu „Kształcenie w młodości – sukces przyszłości” dokonano wydatków 

na: 

5. Prace remontowe-adaptacja pracowni biologicznej i geograficznej w Zespole Szkół                

w Koniecpolu: 24 965,47 zł. 

6. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej i geograficznej: 

110 605,00 zł. 

W ramach projektu „Moja pasja – mój zawód” dokonano wydatków na: 

7. Zakup pomocy dydaktycznych ( komputery, wizualizery, monitory interaktywne, 

nawigacja ): 53 627,00 zł. 

Dochodów  z mienia w ciągu 2021 roku nie uzyskano. 

 

7. Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7 - dysponuje nieruchomością  o łącznej 

pow.10,260 ha, działki nr 5/6, 5/7, 5/10, 5/15, księga wieczysta: CZ1C/00097825/7 o wartości 
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księgowej 395 514,00 zł., 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. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

1. W ramach środków finansowych z funduszu ochrony środowiska-pochodzących z opłat                 

i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku wykonano docieplenie budynku 

internatu wraz ze zmianą części dachu na kwotę całkowitą: 359 837,92 zł. 

2. W ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej „Aktywna tablica” 

zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych tj. monitor interaktywny                  

( 1 szt.), laptopy ( 3 szt.) oraz wirtualne laboratoria – do nauczania chemii i geografii.                    

Kwota całkowita: 18 700,00 zł ( 14 000 -  dotacja, 4 700,00 zł – wkład własny) 

3. Kontynuowano remont generalny klatki schodowej w budynku szkoły: 58 024,06 zł. 

4. Zakupiono stoły robocze do kuchni stołówkowej ( 2 szt.), bojlery elektryczne ( 2 szt.) 

oraz doposażono kuchnię w akcesoria kuchenne na kwotę całkowitą: 6 940,00 zł. 

5. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologii na kwotę całkowitą: 2 694,14 zł. 

6. Zakupiono książki do bibliotek szkolnej: 2 025,93 zł. 

7. Zakupiono rolety wewnętrzne do trzech pracowni szkolnych: 5 977,80 zł. 

8. W ramach projektu „Moja pasja-Mój zawód” doposażono pracownię reklamy w:  

tablicę magnetyczne ( 2 szt.), regały, stoły, biurka i komody na kwotę całkowitą: 

11 040,79 zł. 

9. Doposażono pokój terapeutyczny dla uczniów szkoły z orzeczeniami                                     

o niepełnosprawności w sprzęt rekreacyjny, tj. bieżnię treningową i elektrodartboard                

na kwotę całkowitą: 3 958,97 zł. 

10. Doposażono dział księgowości oraz internat ( pokój wychowawców) w komputery              

( 2 szt.) na kwotę całkowitą: 7 461,00 zł. 

W 2021 r. dochód z mienia, tj. z tytułu zakwaterowania zorganizowanych grup turystyczno-

sportowych i z działalności szkolnego schroniska młodzieżowego wyniósł: 8 291,88 zł. 
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8.Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, ul. A. Ferensa 12 - dysponuje 

nieruchomością o łącznej pow. 2,1702 ha, dz. nr 1880, 1884, 1885/1, 1889/1, 1878/1, 1879/4, 

1890/1, 1964/1, księga wieczysta: CZ1C/00091953/1 i wartości księgowej                                       

108 510,00 zł., a także budynkami  i budowlami  o łącznej wartości księgowej 1.439.408,61 zł. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

Remonty: 

1. Nakłady związane z remontami łazienek, położeniem płytek na schodach zewnętrznych, 

adaptacją pracowni biologicznej i chemicznej ( w ramach projektu EFS) oraz prace 

remontowe w pracowni językowej – gipsowanie, malowanie: 91 571,90 zł. 

Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia: 

2. Pracownia chemiczna ( w ramach projektu EFS)-zakupiono sprzęt komputerowy                        

i pomoce dydaktyczne za łączną kwotę: 25 560,00 zł. 

3. Pracownia biologiczna ( w ramach projektu EFS) zakupiono sprzęt komputerowy oraz 

pomoce dydaktyczne za łączną kwotę: 55 890,91 zł. 

4. Pracownia językowa – zakupiono jednostkę centralną systemu PC20, biurko oraz 

monitor interaktywny za łączną kwotę: 20 961,00 zł. 

5. Zakupiono szafę metalową do pomieszczenia gospodarczego: 1 461,24 zł. 

6. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne: 1 428,00 zł. 

Placówka uzyskała w 2021 r. dochód z tytułu najmu powierzchni w wysokości 400,00 zł. 

 

9.Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 - dysponuje następującymi 

gruntami: Koniecpol: działki nr 431/7, 432/4, 433/6, 433/11 i 434/1 o łącznej powierzchni 

1,9120 ha, księga wieczysta: CZ1M/000076111/6, Kolonia Poczesna: działki nr  134/3, 137/4, 

138/4 i 139/2 o łącznej powierzchni 0,8719 ha, księga wieczysta: CZ1C/00147548/7, Rudniki: 

działki nr 973/26 i 974/11 o łącznej powierzchni 0,7770 ha, księga 

wieczysta:CZ1C/00125350/2.  

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

272.234,64 zł.  
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Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

Na dzień 31 grudnia 2021r. wartość środków trwałych wynosiła 362 533 336,19 zł. 

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020r. nastąpił wzrost o 17 518 932,42 zł. 

Tab.10. Wartość środków trwałych PZD w Częstochowie 

 Stan na 

31.12.2020 

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 31.12.2021 

1. Budowle 

/drogi, mosty/ 

343 499 993,34 17 308 541,69 ------------ 360 808 535,03 

2. Maszyny                     

i urządzenia 

specjalistyczne 

541 889,56 189 351,00 ------------ 731 240,56 

3. Urządzenia gr.6 21 188,56 ---------------- ---------------- 21 188,56 

4. Środki transportu 951 332,31 170 825,73 149 786,00 972 372,04 

 

Zmiany w zakresie budowli nastąpiły w wyniku ukończenia następujących inwestycji: 

1. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez 

przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK-1-Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW 

908.   Etap I - przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna realizowanego                      

w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego  6 700 586,76 zł 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odcinku Siedlec - Srocko, gmina Mstów”   

                              4 026 518,89 zł 

3. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, na drodze powiatowej nr 1042 S  

w m. Kusięta (Etap II), gmina Olsztyn”              1 783 618,18 zł 

4. „Budowa zatoki autobusowej przy DP  1019 S w m. Nieznanice, gmina Kłomnice” 

                                            105 302,67 zł 

5. System odwodnienia służący poprawie jakości wód odprowadzanych  

z pasa drogowego (dot. skrzyżowania DP 1062 S z drogą gminną)  

w m. Korwinów, gmina Poczesna                  166 423,07 zł 
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6. „Budowa odwodnienia z poprawą jakości odprowadzanych wód opadowych  

i roztopowych, poprzez system rowów i cieków wodnych w miejscowości Drochlin                

na terenie Powiatu Częstochowskiego, gmina Lelów”                                 108 123,64 zł 

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031 S  odc. Biskupice – Zaborze, gmina Mstów”  

                                            381 090,38 zł 

Ponadto w księgach jednostki ujęto: 

8. Zwiększenie z tytułu przekazanych nakładów na drogę powiatową nr 1065S  

z gminy Olsztyn, która wykonała połączenie ścieżek rowerowych – ul. Kuhna  

w Olszynie – kwota:                                                                                      161 628,61 zł  

9. Przekazane, ujmowane dotychczas w ewidencja Starostwa drogi: 1070S, 1025S, 1023 S 

w łącznej kwocie:                                                                                       3 875 249,49 zł 

Na drogach powiatowych prowadzone są inwestycje rozpoczęte o wartości:    28 437 452,02 zł. 

  

Zmiany w zakresie maszyn i urządzeń specjalistycznych nastąpiły w wyniku: 

10. Wykupu przedmiotu leasingu – pługa odśnieżnego dla ODM 1                     15 990,00 zł 

11. Zakupu zalewarki do szczelin                     12 238,50 zł 

12. Zakupu dwóch wytwornic do solanki dla ODM 2 i ODM 3                         145 140,00 zł 

13. Wykupu przedmiotu leasingu -  kosiarki wysięgnikowej                                15 982,50 zł 

Zmiany w zakresie środków transportu nastąpiły w wyniku: 

14. Nabycia trzech samochodów Mercedes-Benz Sprinter (w tym jeden w drodze 

darowizny)                                                                                                      75 216,21 zł 

15. Zakupu samochodu Volkswagen                    36 836,82 zł 

16. Przekazania nieodpłatnego na rzecz Gminy Kłomnice 

samochodu Fiat Panda                       25 900,00 zł 

17. Przekazania nieodpłatnego na rzecz Gminy Kłomnice samochodu 

Volkswagen Waldi            123 886,00 zł 

18. Wykupu przedmiotu leasingu – ciągnika rolniczego ZETOR                         46 792,50 zł 

19. Wykupu przedmiotu leasingu – ramienia hydraulicznego z głowicą  

do koszenia                        11 980,20 zł 
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Na dzień 31 grudnia 2021r. wartość pozostałych środków trwałych wynosiła 272 769,11 zł. 

Tab.11. wartość pozostałych środków trwałych 

 Stan na 

31.12.2020 

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 

31.12.2021 

Pozostałe środki 

trwałe /wyposażenie/ 

254 002,75 25 283,00 6 516,64 272 769,11 

 

Zakupiono na potrzeby jednostki: 

20. Dysk sieciowy za kwotę 3 399,00 zł 

21. Skaner za kwotę 2 999,00 zł 

22. Nożyce na wysięgniku za kwotę 3 100,01 zł 

23. Komputer i urządzenia wielofunkcyjne za kwotę 6 885,00 zł 

24. Kosę i piłę spalinową za kwotę  5 549,99 

25. Pług odśnieżny za kwotę  3 350,00 zł . 

Zlikwidowano środki trwałe: szafa aktowa, kosa i piła na kwotę 6 516,64 zł 

Tab.12. Wartości niematerialne i prawne 

 Stan na 

31.12.2020 

Zwiększenie Zmniejszenie Stan                   na 

31.12.2021 

Wartości 

niematerialne            

i prawne 

68  284,06 9 365,200 ------------ 77 649,28 zł 

 

Zwiększenie wynikało z zakupu licencji na nowy program płacowy i finansowo-księgowy. 

Nie uzyskano dochodu z mienia. 

 

10.Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                               

w Blachowni– posiada w trwałym zarządzie od dnia 1.10.2015 roku ( Decyzja Zarządu 

Powiatu w Częstochowie OK.6844.1.2015 z dnia 30.09.2015 r.) grunty położone w Blachowni 

- działki   o nr ewid. 382/15 o pow.0,0529 ha, nr 382/18 o pow.0,0128 ha oraz części działki              
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nr 328/23 o pow.0,1302 ha, księga wieczysta: CZ1C/00084621/3  z przeznaczeniem                           

na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz siedziby Centrum 

Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni. 

           Centrum posiada także w trwałym zarządzie nieruchomości położone   w Częstochowie:  

dz. nr 151, o pow.0,1081 ha, księga wieczysta: CZ1C/00048011/0, znajdująca się przy                         

ul. Przejazdowej 98  oraz dz. nr 27/1, o pow.0,0613 ha, księga wieczysta:CZ1C/00014177/4, 

znajdującą się przy ul. Aluminiowej 26  oraz znajdujące się na w/w działkach budynki                      

i budowle  o łącznej wartości księgowej 1.670.636,95  zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy  w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                               

w Blachowni 

Zakupy, remonty, inwestycje:         

1. Zakupiono oprogramowanie komputerowe, kserokopiarkę oraz UPS ( 2 szt.) na łączną 

kwotę: 13 154,11 zł. 

2. Zlikwidowano wyposażenie ( o wartości powyżej 500,00 zł.) o wartości: 1 854,43 zł. 

3. Wykonano naprawę kserokopiarki: 2 896,00 zł. 

4. Modernizacja instalacji solarnej, przyłączenie instalacji gazowej wraz z projektem                             

w Domu dla Dzieci „Skałka”: 66 700,96 zł. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni, ul.Sosnowa 12 A: 

Zakupy, remonty, inwestycje: 

5. Zakupiono pralkę: 1 296,00 zł. 

6. Zakupiono sofę: 762,94 zł. 

7. Zakupiono materace na łóżko ( 2 szt.): 1 000,00 zł. 

8. Dokonano naprawy dachu: 3 500,00 zł. 

9. Naprawa rolet: 4 860,00 zł. 
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Dom dla dzieci „Sosenka”, ul. Przejazdowa 98 w Częstochowie: 

Zakupy, remonty, inwestycje: 

10. Zlikwidowano środki trwałe na kwotę 2 734,68 zł. 

11. Zakupiono zmywarkę: 1 099,99 zł. 

12. Zakupiono suszarkę: 1 949,00 zł. 

13. Zakupiono narożnik: 3 104,10 zł. 

14. Zakupiono agregat prądotwórczy: 4 000,00 zł. 

15. Naprawa i udrożnienie kanalizacji: 6 324,00 zł. 

 

Dom dla dzieci „Skałka”, ul. Aluminiowa 26 w Częstochowie: 

Zakupy, remonty, inwestycje: 

16. Zakupiono meble ogrodowe na kwotę: 2 638,00 zł. 

17. Zakupiono agregat prądotwórczy na kwotę: 4 000,00 zł. 

Dochodów  z mienia w ciągu 2021 roku nie uzyskano. 

 

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – wynajmuje pomieszczenia                    

przy ul. Jasnogórskiej 75  w Częstochowie  o pow. 382 m2 , dz. nr 3/1 i 3/2 o pow. 0,0656 ha, 

obręb 151 Częstochowa. Umowa najmu z dnia  15 marca 2021 r. na okres 120 miesięcy. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

 

Zakupy inwestycyjne: 

1. Strona internetowa: 13 702,20 zł. 

 

Zakup wyposażenia: 

2. Zakup mebli: 45 630.05 zł. 

3. Zakup wyposażenia ( odkurzacze, ekspres do kawy, dozownik do mydła ):8 398,00 zł. 

4. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 52 376,54 zł. 
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Dochodów  z mienia w ciągu 2021  roku nie uzyskano. 

 

12.Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie – wynajmuje 

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 w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

1. Zakup strony internetowej: 12 964,20 zł. 

2. Zakup sprzętu komputerowego ( laptopy, komputer stacjonarny, drukarka )                         

oraz regałów do archiwum na łączną kwotę: 14 819,98 zł. 

Dochodów  z mienia w ciągu 2021 roku nie uzyskano. 

 

13.Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu – wynajmuje 

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 w 2021 roku 

wraz z kwotami: 

1. Zakup mebli do gabinetów na łączną kwotę: 9 878,33 zł. 

2. Zakup napędu DVD, wymiana zużytego sprzętu komputerowego: 526,48 zł. 

3. Naprawa sprzętu komputerowego – usługi informatyczne: 1 470,00 zł. 

4. Zakup edukacyjnych programów komputerowych do celów dydaktycznych: 9 595,51 zł. 

5. Zakup podręczników do testów psychologicznych, testu logopedycznego, arkuszy                 

do testów psychologicznych i pedagogicznych do bezpośredniej diagnozy dzieci: 

7 871,25 zł. 

6. Zakup pomocy dydaktycznych do bezpośredniej pracy z dziećmi-gry, materiały                   

do terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej: 6 897,37 zł. 

7. Zakup materiałów do remontu pomieszczeń: 1147,78 zł. 

8. Zakup drobnego wyposażenia: 191,70 zł. 
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Dochodów  z mienia w ciągu 2021  roku nie uzyskano. 

Jednostki posiadające nieruchomości w trwałym zarządzie odprowadzają do Powiatu 

Częstochowskiego opłaty (poniżej za 2021 rok): 

1. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                            

w Blachowni: 8, 10 zł. 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni:14,64 zł. 

3. Dom dla Dzieci „Sosenka”: 19,20 zł. 

4. Dom dla Dzieci „Skałka”: 18,30 zł. 

5. Dom Pomocy Społecznej w  Blachowni: 206,52 zł. 

W 2021 r. Wojewoda Śląski zakończył 290 postępowań wydając decyzje dotyczące 

regulacji stanu prawnego 357 działek o łącznej powierzchni 1,5222 ha, zajętych pod drogi 

powiatowe w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133                   

poz. 872 z p. zm.) oraz 67 postępowań dotyczących regulacji stanu prawnego 121 działek                      

o łącznej powierzchni 77,4549 ha, zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art.60 

ww. ustawy. 

Nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Częstochowskiego na podstawie decyzji 

Wojewody Śląskiego wydanych dla ww. postępowań znajdują się w miejscowościach: 

− gm. Dąbrowa Zielona , obręb Soborzyce 

− gm. Janów , obręb Siedlec, obręb Lipnik, obręb Sokole Pole, obręb Bystrzanowice 

− gm. Kłomnice , obręb Adamów 

− gm. Koniecpol , obręb Koniecpol Miasto, obręb Kuźnica Grodziska 

− gm. Koniecpol Gmina , obręb Kuźnica Grodziska 

− gm. Kruszyna , obręb Baby 

− gm. Lelów , obręb Podlesie 

− gm. Mstów, obręb Krasice, obręb Jaskrów, obręb Wancerzów, obręb Srocko, 

obręb Brzyszów, obręb Kłobukowice 
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− gm. Mykanów , obręb Stary Broniszew, obręb Grabówka Cykarzewska, obręb 

Borowno, obręb Borowno Kolonia, obręb Lubojna, obręb Mykanów, obręb Rybna, 

obręb Kocin Stary 

− gm. Olsztyn , obręb Kusięta 

− gm. Poczesna , obręb Poczesna, obręb Wrzosowa, obręb Młynek, obręb Kolonia 

Brzeziny Wielkie 

− gm. Rędziny , obręb Kolonia Rędziny, obręb Rędziny Wyrazów 

 

W 2021 r. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa złożył do sądu 

250 wniosków o regulację ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności Powiatu 

Częstochowskiego w księgach wieczystych dla 376 działek drogowych o łącznej powierzchni 

53,3542 ha, w tym w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) 

było 24 wniosków dla 33 działek o powierzchni 4,7977 ha. 

W 2021 r. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa złożył                  

do Wojewody Śląskiego 24 wnioski o regulację stanów prawnych 32 działek o łącznej 

powierzchni 26,4827 ha, pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 60 ustawy - Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  

Złożone w 2021 r. wnioski dotyczą nieruchomości położonych w następujących obrębach: 

− gm. Janów, obręby: Bystrzanowice,  

− gm. Kłomnice, obręby: Zdrowa, Garnek  

− gm. Koniecpol, obręby: Koniecpol Stary  

− gm. Konopiska, obręby: Aleksandria I,  

− gm. Lelów, obręby:, Skrajniwa, Mełchów 

− gm. Mstów, obręby: Małusy Małe, Siedlec,  

− gm. Mykanów, obręby: Broniszew Stary, Kocin Stary,  

− gm. Olsztyn, obręby: Skrajnica, Kusięta, Biskupice, Zrębice I 

− gm. Poczesna, obręby: Korwinów, Zawodzie  

− gm. Przyrów, obręby: Bolesławów 
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W 2021 r. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa zlecił i odebrał 

dokumentację dotyczącą podziału i opinii geodety uprawnionego w zakresie zajętości terenu 

pasem drogowym dla 467 działek położonych w:  

− gm. Blachownia obr. Ostrowy 

− gm. Janów obr. Bystrzanowice 

− gm. Kłomnice obr. Garnek 

− gm. Koniecpol obr. Kuźnica Grodziska, Piaski 

− gm. Konopiska obr. Aleksandria, Kopalnia, Konopiska 

− gm. Poczesna obr. Zawodzie 

− gm. Lelów obr. Turzyn 

− gm. Mstów obr. Wancerzów, Kłobukowice 

− gm. Mykanów obr. Nowy Broniszew, Stary Broniszew, Borowno Kolonia 

− gm. Rędziny obr. Rędziny Wyrazów, Rudniki 

Powyższe podziały zostaną wykorzystane do regulacji stanu prawnego nieruchomości 

zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 60 oraz art. 73. 

 

Pozostałe ważne inwestycje i remonty realizowane przez Powiat Częstochowski                                    

i  zakończone w 2021 roku. 

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, które realizowane były w 2021r. 

Zadania dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 

1. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” 

Koszt całkowity                   419 553,75 zł   

Dofinansowanie łącznie      369 207,30 zł w tym: 

EFS                                      356 620,68 zł  

Budżet Państwa                                    12 586,62 zł 

wkład własny                  50 346,45 zł  

Zakończenie 30.01.2022 r. 
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Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Częstochowie. Projekt był skierowany do urzędniczek i urzędników wykonujących 

prace administracyjno – biurowe. Projekt obejmował: zakup ergonomicznego wyposażenia, 

(105 foteli biurowych i podnóżków zapewniających odpowiednie podparcie dla kręgosłupa                

i nóg,102 monitory z pełną regulacją i 47 ergonomicznych pionowych myszek i podkładek 

zapewniających podparcie dla nadgarstków) oraz szkolenia dla pracowników (cztery moduły 

szkoleniowe, w których uczestniczyło 169 osób dot. ergonomii pracy, profilaktyki zdrowia                      

i wzroku w pracy administracyjno-biurowej oraz z profilaktyki zdrowotnej w zakresie 

wypalenia zawodowego oraz technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy) 

  

2. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” 

Koszt całkowity                 408 172,50 zł   

Dofinansowanie łącznie    369 207,30 zł w tym: 

EFS                                       346 946,62 zł  

Budżet Państwa                                     12 245,18 zł 

wkład własny                   48 980,70 zł  

 

Środki przeznaczone dla jednostek: 

DPS Lelów                                      93 273,00 zł 

DPS Blachownia                                 75 772,00 zł 

DPS Turów                                     45 772,00 zł 

PCPR                                      62 562,00 zł 

Zakończenie 28.02.2022 r. 

 

Projekt realizowany w jednostkach organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego: Domach 

Pomocy Społecznej w Blachowni, Lelowie i w Turowie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Częstochowie. Projekt skierowany do pracowników wykonujących fizyczną prace 

przy opiece nad pensjonariuszami (DPSy) i do urzędniczek i urzędników wykonujących prace 

administracyjno – biurowe (PCPR). W ramach projektu zakupiono: dla DPSów - łóżka 
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rehabilitacyjno-pielęgnacyjne, podnośniki kąpielowo – transportowe, podnośniki wannowe, 

wózki toaletowo-prysznicowe, balkoniki, łóżko transportowo-kąpielowe, wózek do transportu 

zwłok, schodołaz, traktorek - kosiarka, odśnieżarka – zamiatarka spalinowa, akumulatorowe 

maszyny do mycia podłóg, odkurzacz piorący do wykładzin, wózki sprzątające, wózek                  

do przewożenia artykułów spożywczych i 30-litrowy kocioł warzelny, dla PCPR - 23 zestawy 

foteli biurowych, podnóżków, monitorów, ergonomicznych myszek i podkładek pod mysz.                       

W projekcie tym również realizowano cykl szkoleń dla 122 pracowników jednostek pomocy 

społecznej (trzy moduły szkoleniowe dot. ergonomii pracy, profilaktyki zdrowia i wzroku                      

w pracy administracyjno-biurowej oraz z profilaktyki zdrowotnej w zakresie wypalenia 

zawodowego oraz technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy) 

Inwestycje, remonty i zakupy zrealizowane ze środków własnych 

− zakup działki w Częstochowie ul. Korczaka: 1 102 026,90 zł 

− uporządkowanie układu pomiarowego w DPS Turów: 9 058,95 zł 

− remont chodników przy bloku mieszkalnym w Złotym Potoku:  6 273,00 zł 

− wykonanie rozbiórki budynku w Rzerzęczycach i dokumentacji projektowej                        

na rozbiórkę budynków w SOSW w Bogumiłku: 28 429,00 zł 

− usunięcie szkód w SOSW w Bogumiłku, DD Promyk w Rędzinach i Placówce 

Zamiejscowej w Koniecpolu po nawałnicy: 14 609,15 zł 

− usunięcie usterek w DPS Lelów po wykonaniu termomodernizacji: 26 459,97 zł 

− wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa parteru budynku 

Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Sobieskiego 5 wraz z przystosowaniem                

do obowiązujących przepisów p.poż”: 110 700,00 zł 

− różne remonty w budynkach Starostwa ul. Sobieskiego i Tkacka (remont serwerowni, 

remonty dachu, modernizacja oświetlenia): 32 487,65 zł 

− zakup sprzętu komputerowego: 104 451,60 zł. 

Powiat Częstochowski nie posiada żadnych udziałów, wkładów, akcji w spółkach   

kapitałowych. Szczegółowe informacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego na stronie 

BIP powiatu. 
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5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii  

 5.1. Strategia rozwoju 

W chwili obecnej planujemy rozpocząć prace nad nowym Programem Strategia 

Rozwoju Powiatu Częstochowskiego. Program obowiązywał będzie na kolejne lata po 2021 

roku. 

Dotychczasowy Program „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego został 

zrealizowany w latach 2016-2020” ( uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego                        

28 stycznia 2016 roku). Poprzednie Strategie Rozwoju Powiatu Częstochowskiego uchwalane 

były na lata 2001-2006 i 2007-2015.  

„Program Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego” 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. 

W ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

tworzona jest również wspólna Strategia Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2022+. 

Będzie to dla Powiatu Częstochowskiego bardzo ważny dokument, gdyż pozwoli nakreślić 

ramy współpracy i rozwoju pomiędzy gminami i powiatami naszego regionu oraz umożliwi 

staranie się o fundusz unijne.  

Poniżej dotychczasowa wizja i misja oraz priorytety rozwoju powiatu częstochowskiego. 

 

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. 
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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. 

 Opracowanie nowej, dobrej strategii, musi być wspólnym wysiłkiem wszystkich osób, 

którym leży na sercu dobro powiatu częstochowskiego, a pracę nad nim powinny cechować 

myślenie o powiecie jako   o dobru wspólnym, stawianie potrzeb mieszkańców na pierwszym 

miejscu, rozsądek, cierpliwość i kompromis. 

 Dotychczasowe Sprawozdania 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 

 

5.2. Realizacja polityk, programów i strategii związanych z pomocą społeczną 

 

Pomoc Społeczna  

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 2021 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. 

http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?idg=4&id=318&x=4&y=102
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2) Budowanie wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji dzieci i młodzieży – w 2021 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 2021 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.  

2. Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 przyjętym Uchwałą  

Nr XXVI/205/2021 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 czerwca 2021 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 promocji bezpośredniej podczas XXI Dożynek Powiatowych w Gminie Kłomnice 

w dniu 29.08.2021 r. 

Z uwagi na epidemię COVID-19 nie organizowano w 2021 roku dla rodzin zastępczych 

imprez integracyjnych o charakterze zbiorowym tj. wycieczek czy pikników. 

2) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie 

opieki rodziców w rodzinnej pieczy zastępczej: 

a) W terminie od 07 czerwca do 13 lipca 2021 r. odbyło się 74,5 godzinne szkolenie dla 

kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. W szkoleniu 

uczestniczyło 5 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny 

zastępczej oraz 7 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji spokrewnionej rodziny 

zastępczej. 

b) W trakcie 2021 roku 6 rodzin otrzymało kwalifikacje na udział w szkoleniu dla 

rodzin zastępczych. Kwalifikacje do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny 

zastępczej otrzymało 7 rodzin. 
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3) Systematyczne wspieranie rodzin zastępczych – zadanie realizowane na bieżąco przez 

pracowników współpracujących z rodzinami zastępczymi 

4) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w instytucjonalnej pieczy zastępczej –  

w pełni zabezpieczono potrzebę umieszczenia dzieci z powiatu częstochowskiego                             

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

5) Utrzymanie jakości świadczonych usług dla wychowanków instytucjonalnej pieczy 

zastępczej zgodnie ze standardami – zadanie realizowane na bieżąco poprzez prowadzenie 

modernizacji i remontów w jednostkach oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry. 

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 2021-2025, który został przyjęty Uchwałą 

Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XXVI/202/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku. 

 - celem głównym Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie                   

na terenie powiatu częstochowskiego, aby go zrealizować podejmowano działania: 

1) profilaktyka i uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie –  

w ramach realizacji tego zadania rozpowszechniano ulotki tematyczne, przeprowadzano 

bieżące rozmowy informacyjne. 

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 341 konsultacji dla 91 osób, 

b) odbyły się także 2 spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy              

w rodzinie  (w miesiącach listopad i grudzień) z uwagi na epidemię COVID-19 

w pozostałych miesiącach były one zawieszone; 

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

rozpropagowania działań Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  
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4. Programie Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie                         

w Powiecie Częstochowskim na lata 2021 - 2025, który został przyjęty Uchwałą Rady 

Powiatu Częstochowskiego Nr XXVI/201/2016 z dnia 22 czerwca 2021 r. 

– w roku 2021 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  w Powiecie Częstochowskim na lata 2021-2025, który został przyjęty Uchwałą 

Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XXVI/203/2021 z dnia z dnia 22 czerwca 2021 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, 

c) poradnictwo. 

6. Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021– 2029, 

przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie nr XXVI/204/2021 z dnia 22 czerwca 

2021 r. Celem programu jest ukierunkowanie działań samorządu powiatowego, innych 

instytucji i organizacji pozarządowych na ochronę osób z niepełnosprawnościami przed 

wykluczeniem społecznym i zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych                        

do korzystania ze swoich praw i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.  

Realizacja powyższych założeń odbywać się będzie poprzez działania Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz innych 

partnerów programu w zakresie:  

a) Rozwoju rehabilitacji społecznej i służb wspierających dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności  i ich rodzin.    
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b) Zapewnienia dostępu do środowiska fizycznego i środków transportu dostosowanych 

do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.  

c) Kształtowania świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych.     

d) Zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i środków komunikacji 

międzyludzkiej.  

e) Zapewnienia osobom niepełnosprawnym kształcenia w systemie ogólnodostępnym                 

i specjalnym.  

f)  Ułatwienia dostępu do sprzętu, środków pomocniczych i technicznych, usług 

rehabilitacyjnych umożliwiających mobilność i komunikowanie się z otoczeniem. 

g) Wzmocnienia pozycji osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia.  

h) Wspierania szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do kultury, sportu, 

rekreacji i turystyki. 

i) Zapewnienia środowiskowego wsparcia i pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.  
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6. Polityka społeczna – funkcjonowanie powiatowych jednostek polityki   

społecznej 

 

W Powiecie Częstochowskim realizacją zadań z zakresu polityki społecznej zajmują się 

podmioty zaprezentowane na mapie powiatu i zamieszczonym poniżej schemacie. 

 



 

 

                                                                     

 

Rys.5. Schemat instytucji polityki społecznej w Powiecie Częstochowskim 

 

 

Rysunek 2 – „Schemat powiatowych jednostek polityki społecznej w powiecie częstochowskim” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treningowe Mieszkanie Chronione  

w Blachowni działające przy PCPR 

w Częstochowie 

Dom Dziecka  

w Chorzenicach 

Dom dla Dzieci 

„Słoneczny” w 

Chorzenicach 

Placówka 

Opiekuńczo – 

Wychowawcza  

w Blachowni 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Blachowni 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Lelowie 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Turowie 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych  

w Chorzenicach: 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE 

Punkt Interwencji Kryzysowej  

przy PCPR w Częstochowie 

Dom dla Dzieci 

„Skałka”  

w Częstochowie 

Dom dla Dzieci „Sosenka”  

w Częstochowie 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

w Starym Koniecpolu 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych  

w Blachowni: 

Dom dla Dzieci  

„Promyk”  

w Rędzinach 



 

 

                                                                     

 

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 z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. PCPR w Częstochowie jednocześnie sprawuje nadzór nad 3 domami 

pomocy społecznej, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu i prowadzi                    

6 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 2021 roku na zadania realizowane przez pracowników PCPR w Częstochowie 

wydatkowano – 8 451 492,65 zł. 

Powiat Częstochowski prowadzi trzy domy pomocy społecznej o łącznej liczbie  

315 miejsc, w tym dla osób w podeszłym wieku w DPS w Turowie oraz dwa dla osób 

przewlekle psychicznie chorych w Blachowni i Lelowie. 
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Tab.13.Domy pomocy społecznej 
 

Nazwa Domu 
Liczba 

miejsc 

Liczba osób 

korzystających           

w 2021 r. 

Miesięczny koszt 

utrzymania 

mieszkańca  w 2021 r. 

Wykonanie budżetu 

za 2021 r. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Blachowni 

158 177 4 015,10 zł 9 238 481,32 zł 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Lelowie 

100 107 3 852,59 zł 5 116 666,70 zł 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Turowie 

57 71 3 864,74 zł 2 782 638,43 zł 

RAZEM 315 355 x 17 137 786,45 zł 

 

Rok 2021 w domach pomocy społecznej tak jak we wszystkich jednostkach pomocy 

społecznej przebiegał również pod znakiem walki z COVID – 19. Sytuacja epidemiczna  

w domach pomocy społecznej była zdecydowanie lepsza niż w roku 2020 r. Jedynie w Domu 

Pomocy Społecznej w Blachowni w okresie od dnia 14 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r. 

przeprowadzono po raz drugi walkę z zarażeniami COVID-19 wśród pracowników  

i mieszkańców. W tym okresie na wirusa COVID – 19 zachorowało 8 mieszkańców  

i 2 pracowników. W ciągu roku wystąpiły pojedyncze przypadki zachorowań mieszkańców 

bądź pracowników, jednak nie spowodowały one wystąpienia ogniska zakażenia. W celu 

uodpornienia mieszkańców i pracowników na zakażenia oraz zdobycie kontroli nad 

transmisją wirusa SARS-CoV-2 we wszystkich Domach Pomocy Społecznej przeprowadzono 

szereg działań mających na celu przekonanie mieszkańców i pracowników do szczepień.              

Na dzień 31.12.2021 r. statystyka szczepień przedstawiała się następująco: 
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Tab.14.  Liczba szczepień w domach pomocy społecznej 

 

Ponadto w domach pomocy społecznej na bieżąco przeprowadzane były i są dezynfekcje  

i odkażania pomieszczeń (ozonowanie). Do dezynfekcji wykorzystywane były kabiny 

dezynfekujące, które zwiększały bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców. Mieszkańcy 

zabezpieczeni byli w maseczki, środki czystości i dezynfekcji. Personel został zabezpieczony  

w niezbędne środki ochrony osobistej tj. maseczki z odpowiednio wysokim filtrem, 

kombinezony, obuwie ochronne które są usuwane po opuszczeniu strefy zakażonej  

i zabezpieczane do specjalistycznej utylizacji.  

W związku z potrzebami finansowymi na walkę z COVID-19 w domach pomocy społecznej, 

w 2021 roku podjęto działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie było realizatorem projektu 

„ŚLĄSKIE POMAGA” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, które są w najwyższym stopniu zagrożone skutkami epidemii wirusa 

SARS-CoV-2. Projekt realizowany był w 2 edycjach: 

Edycja 1 – luty 2021: - o środki finansowe w ramach naboru mogli ubiegać się 

Partnerzy, którzy w 2020 roku realizowali projekt. Dofinansowanie dotyczyło jednego 

Jednostka 
Liczba 

pracowników 

Pracownicy 

zaszczepieni - 

dawka 
Liczba 

mieszkańców 

Mieszkańcy 

zaszczepieni - dawka 

I i II III I i II III 

DPS 

Blachownia 
97 95 66 158 157 146 

DPS Lelów 63 62 35 99 98 92 

DPS Turów 36 34 16 54 54 49 

Razem 196 191 117 311 309 287 
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z realizowanych w 2020 r. zadań, Zadania 2 – Doposażenie stanowiska pracy 

realizatorów usług w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią 

wirusa SARS-CoV-2. O otrzymaniu wsparcia decydowała kolejność złożenia wniosku 

oraz pula dostępnych środków. Wielkość wsparcia została określona i uzależniona 

została od liczby miejsc statutowych w placówce: 

Tab.15.Wysokość wsparcia w ramach projektu „Śląskie pomaga” 
 

Dom Pomocy 

Społecznej 

Liczba 

miejsc  

Kryterium dot. liczby miejsc 

statutowych 

Kwota 

wnioskowana 

DPS Blachownia 158 100 i więcej miejsc statutowych 56 000,00 zł 

DPS Lelów 100 100 i więcej miejsc statutowych 56 000,00 zł 

DPS Turów 57 od 55 do 99 miejsc statutowych 28 000,00 zł 

RAZEM 315 - 140 000,00 zł 

 

W ramach realizacji zadania dla: 

a) DPS w Blachowni 

• zakupiono rękawice nitrylowe, jednorazowe (opakowania po 100 szt.) - 685 szt.;  

kombinezony i ochraniacze – 50 szt.; testy antygenowe – 250 szt. 

• zrefundowano zakup środków ochrony osobistej przez DPS w Blachowni 

dokonany w 2021 r. przed realizacją projektu w wysokości  11 360,21 zł 

b) DPS w Lelowie –  

• zakupiono rękawice nitrylowe, jednorazowe (opakowania po 100 szt.) 650 - szt.;  

maski medyczne jednorazowe 3-warstwowe - 10 000 szt.; maski ochronne KN95 

- 1 800 szt., płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 5 l – 50 szt.; testy 

antygenowe – 250 szt. 

• zrefundowano zakup środków ochrony osobistej przez DPS w Blachowni 

dokonany w 2021 r. przed realizacją projektu w wysokości 10 431,54 zł 

c) DPS w Turowie –  

• zakupiono rękawice nitrylowe, jednorazowe (opakowania po 100 szt.) 240 - szt.;  

maski medyczne jednorazowe 3-warstwowe 2 000 szt.; maski ochronne KN95 
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300 szt., płyny do dezynfekcji rąk 5 l - 15 szt.; płyny do dezynfekcji powierzchni 

5 l - 15 szt.; fartuchy jednorazowe, higieniczne 300 szt., fartuchy barierowe – 

300 szt.; testy antygenowe – 75 szt. 

• zrefundowano zakup środków ochrony osobistej przez DPS w Blachowni 

dokonany w 2021 r. przed realizacją projektu w wysokości 7 529,75 zł 

Na zadanie wydatkowano całość przyznanego dofinansowania. 

Edycja 2 – lipiec 2021: - dofinansowanie dotyczyło Zadania nr 6 projektu – 

„Działania w postaci wypłaty wynagrodzeń tj. jednorazowych nagród dla 

pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią SARS-

COV-2 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.”. Kwota jednorazowej 

nagrody wynosiła nie więcej iż 3 720 brutto, brutto na osobę i mogła być przyznana 

wyłącznie pracownikom bezpośrednio pracującym z mieszkańcami lub 

oddelegowanym pisemnie do pracy bezpośredniej. Przyznano środki dla 118 

pracowników na kwotę 438 960 zł, w tym dla: 

a) Domu Pomocy Społecznej w Blachowni dla 63 pracowników – 234 360 zł 

b) Domu Pomocy Społecznej w Lelowie dla 33 pracowników – 122 760 zł 

c) Domu Pomocy Społecznej w Turowie dla 22 pracowników – 81 840 zł 

Na zadanie wydatkowano 392 653,92 zł przyznanego dofinansowania, w pełni 

zabezpieczając potrzeby w tym zakresie. 

2. Domy Pomocy Społecznej w Lelowie i Blachowni realizowały również projekt pt. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – projekt realizowany 

przez DPS w Blachowni i Lelowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków 

wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów 
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oraz Domów Pomocy Społecznej. Dofinansowanie otrzymały 2 domy pomocy 

społecznej, w tym: 

• Dom Pomocy Społecznej w Blachowni dla 4 pielęgniarek – kwota 27 782,32 zł 

• Dom Pomocy Społecznej w Lelowie dla 1 pielęgniarki – kwota  10 449,33 zł 

Ze środków projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 5 pielęgniarek, które  

ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia musiały zrezygnować z innych 

miejsc zatrudnienia oraz dokonano zakupu środków ochrony osobistej i środków                          

do dezynfekcji dla personelu (w wysokości 694,61 zł na osobę). Maksymalna wysokość 

dodatku do wynagrodzenia w wynosiła 2 582 zł brutto, w tym również koszty pochodnych od 

wynagrodzenia płaconych przez pracodawcę (1 522 zł netto). 

W związku z panującą pandemią koronawirusa, zminimalizowano liczbę 

przeprowadzanych kontroli. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono 2 kontrole 

doraźne sprawdzające działalność Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.  

Ponadto w ramach nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej odbyło się  

5 narad (25 stycznia – w formie wideonarady, 20 kwietnia – w formie wideonarady,  

05 sierpnia – w siedzibie PCPR w Częstochowie, 20 września – w Domu Pomocy Społecznej 

w Turowie i 19 października – w siedzibie PCPR w Częstochowie) podczas których 

dokonywano bieżącej analizy wykonania budżetów jednostek, spraw bieżących oraz sytuacji 

epidemicznej.  

Jednocześnie z dyrektorami domów pomocy społecznej w 2021 r. zorganizowano  

36 zdalnych narad, podczas których omawiano aktualną sytuację epidemiczną we wszystkich 

domach pomocy społecznej oraz problemy tych jednostek. W spotkaniach tych uczestniczyli 

Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Dyrektorzy i pracownicy 

Domów Pomocy Społecznej, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie oraz Dyrektor i pracownicy PCPR w Częstochowie.  

W 2021 r. w PCPR rozpatrzono 55 spraw dotyczących 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. Wydano również 7 decyzji  
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o umieszczeniu w dps dla osób wcześniej wpisanych na listy osób oczekujących w związku  

z możliwością przyjęcia do dps w terminie 3 miesięcy.  

Wydano 13 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. 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Instytucjonalną pieczę zastępczą w powiecie częstochowskim stanowi 6 placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających 84 dzieciom i młodzieży pozbawionym trwale 

lub okresowo opieki rodziny, opiekę i wychowanie, odpowiednie warunki rozwoju, 

przygotowanie do samodzielnego życia. 

 

Tab.16. Instytucjonalna piecza zastępcza 
 

Nazwa instytucji 
Liczba  

miejsc   

Miesięczny koszt 

utrzymania dziecka  

w 2021 roku 

Wykonanie budżetu  

za 2021 r. 

Centrum Administracyjne Obsługi 

Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Blachowni 

x x 882 455,47 zł 

Placówka Opiekuńczo – 

wychowawcza w Blachowni 
14 5 226,50 zł 635 692,86 zł 

Dom dla Dzieci „Sosenka”  

w Częstochowie 
14 4 884,04 zł 564 638,99 zł 

Dom dla Dzieci „Skałka”  

w Częstochowie 
14 4 923,53 zł 644 214,16 zł 

RAZEM 42 x 2 727 001,48 zł 

Centrum Administracyjne Obsługi 

Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Chorzenicach 

x x 937 039,26 zł 

Dom Dziecka w Chorzenicach 14 5 090,70 zł 645 587,16 zł 
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Nazwa instytucji 
Liczba  

miejsc   

Miesięczny koszt 

utrzymania dziecka  

w 2021 roku 

Wykonanie budżetu  

za 2021 r. 

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w 

Chorzenicach 
14 5 085,69 zł 562 379,84 zł 

Dom dla Dzieci „Promyk” w 

Rędzinach 
14 4 987,28 zł 527 900,51 zł 

RAZEM 42 x 2 672 906,77 zł 

OGÓŁEM  84 x 5 399 908,25 zł 

 

Z uwagi na trwającą nadal pandemię COVID-19 we wszystkich jednostkach na bieżąco 

przeprowadzane były działania mające na celu zapobieganie wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 między innymi:  

− ograniczano możliwości wyjść oraz odwiedzin wychowanków placówek,  

− prowadzono rozmowy z wychowankami przypominające podstawowe zasady higieny, 

zagrożenia i skutki zakażenia wirusem COVID-19,  

− codziennie mierzono temperaturę, 

− prowadzono dezynfekcję pomieszczeń, 

− stosowano środki ochrony osobistej (np. maski, przyłbice, rękawiczki, płyny 

dezynfekcyjne), 

− zapewniano odpowiednią ilość środków dezynfekujących i innych środków ochrony 

indywidualnej.  

W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Blachowni oraz obsługiwanych przez nie placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

w 2021 r. stwierdzono zakażenia wirusem COVID 19 wśród 5 osób, w tym: 

− 1 pracownik CAOPOW w Blachowni,  

− 1 wychowawca Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni, 

− 1 wychowanek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni, 
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− 1 wychowanek Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie, 

− 1 wychowawca Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie. 

W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Chorzenicach oraz obsługiwanych przez nie placówkach opiekuńczo-wychowawczych                 

w 2021 r. stwierdzono zakażenia wirusem COVID 19 wśród 3 osób, w tym: 

− 1 wychowawca Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach, 

− 2 wychowanków Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach. 

W celu uodpornienia wychowanków i pracowników na zakażenie oraz zdobycie kontroli 

nad transmisją wirusa SARS-CoV-2 we wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz centrach administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych 

przeprowadzono szereg działań mających na celu przekonanie wychowanków i pracowników 

do szczepień. Na dzień 31.12.2021 r. statystyka szczepień przedstawiała się następująco. 

 

Tab.17. Liczba szczepień w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 

Jednostka 
Liczba 

pracowników 

Pracownicy 

zaszczepieni 

- dawka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 

zaszczepieni 

I i II III I i II 

Centrum Administracyjne Obsługi 

Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych w Blachowni oraz 

obsługiwane przez nie placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

30 25 6 40 24 

Centrum Administracyjne Obsługi 

Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych w Chorzenicach 

oraz obsługiwane przez nie placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

29 15 3 37 4 

Razem 59 40 9 77 28 

 

W 2021 r. rozpatrzono 784 sprawy dotyczące umieszczenia małoletnich  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat (w tym 12 

dotyczyło dzieci z powiatu częstochowskiego). 
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Wydano 19 skierowań do prowadzonych przez Powiat placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (w tym 12 dla dzieci z powiatu częstochowskiego). 

W ciągu roku 22 wychowanków opuściło przedmiotowe placówki powiatu 

częstochowskiego (w tym 11 wychowanków z powiatu częstochowskiego: 5 wychowanków 

powróciło do rodziny biologicznej, 5 wychowanków usamodzielniło się, 1 wychowanek 

został umieszczony w rodzinie zastępczej). 

W placówkach odbyło się 18 posiedzeń Stałych Zespołów ds. Okresowej Oceny 

Sytuacji Dziecka w tym w 6 spotkaniach pracownicy PCPR wzięli udział, natomiast  

12 posiedzeń odbyło się z ograniczoną liczbą uczestników bez pracowników PCPR  

w Częstochowie i innych przedstawicieli instytucji z zewnątrz.  

W związku z trwającą pandemią COVID-19 zrezygnowano również z przeprowadzania 

przez pracowników PCPR w Częstochowie kontroli problemowym w tych jednostkach. 

Przeprowadzono 4 kontrole doraźne w: Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej                       

w Blachowni, Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie oraz Domu dla Dzieci „Skałka” 

w Częstochowie. W ramach nadzoru nad działalnością centrów administracyjnych obsługi 

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych tak jak 

w przypadku domów pomocy społecznej przeprowadzono 33 wideonarady z dyrektorami 

centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, podczas których 

omawiano aktualną sytuację epidemiczną we wszystkich placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz problemy tych jednostek.  

 

Rodzinna piecza zastępcza 

W 2021 r. w Powiecie Częstochowskim funkcjonowało 111 rodzin zastępczych, w których 

przebywało 145 dzieci (nie wszystkie korzystały ze świadczeń w PCPR w Częstochowie).  

Poniższa tabela prezentuje rodzaje rodzin zastępczych korzystających ze świadczeń. 
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Tab.18. Rodziny zastępcze 
 

Typ rodzin 

zastępczych 

Liczba rodzin 

zastępczych 

Liczba dzieci 

umieszczonych w 

rodzinach 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń w 

2021 roku 

spokrewnione 63 83 612 252,06 zł. 

niezawodowe 31 37 485 976,34 zł. 

zawodowe 3 6 87 500,24 zł. 

powierzenie pieczy 

na czas toczącego 

się postępowania 

Nie uwzględniono liczby rodzin i dzieci z uwagi na fakt, 

że w ciągu 2021 roku funkcjonowało łącznie 12 takich 

rodzin, w których przebywało  17 dzieci (jednak w trakcie 

trwania roku  część z nich uległa przekształceniu w 

rodziny zastępcze, część została uchylona a jeszcze inne 

pełnią jednocześnie funkcję rodziny zastępczej  

i sprawują pieczę nad dzieckiem). 

154 419,48 zł. 

OGÓŁEM 97 126 1 340 148,12 zł 

 

Rodziny zastępcze objęte były pomocą i wsparciem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, 3 specjalistów pracy socjalnej, 1 pracownika socjalnego oraz 2 psychologów.  

Łącznie przeprowadzono 850 odwiedzin w miejscu zamieszkania 111 rodzin 

zastępczych. W związku z epidemią COVID-19 wizyty w miejscu zamieszkania rodzin 

zastępczych zostały czasowo zawieszone a współpraca odbywała się poprzez rozmowy 

telefoniczne. W tym czasie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy w Częstochowie 

przeprowadzili 1 130 rozmów telefonicznych z których sporządzono 320 notatek służbowych. 

W 2021 r. w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych przeprowadzono 163 wspólnych wizyt 

psychologów i pracowników współpracujących z rodzinami. Rodziny zastępcze mogły 

korzystać ze wsparcia psychologicznego za pośrednictwem udostępnionego im telefonu 

wsparcia psychologicznego lub komunikatorów internetowych (Skype, Watsapp, Messenger). 

Dyżury telefoniczne odbywały się od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Na bieżąco prowadzono współpracę w formie kontaktu osobistego, telefonicznego  

lub pisemnego ze środowiskiem lokalnym tj. OPS, PPPP, Komisariatami Policji, Sądami, 
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podmiotami leczniczymi, Szkołami, Kuratorami, Placówkami Opiekuńczo                                      

– Wychowawczymi  – łącznie 703 razy.  

Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w 2021 r. uczestniczyli również w 4 zespołach 

ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w 2  placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych.    

W terminie od 7 czerwca 2021 do 13 lipca 2021 r. odbyło się 74,5 godzinne szkolenie dla 

kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. W szkoleniu 

uczestniczyło 5 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej 

oraz 7 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji spokrewnionej rodziny zastępczej. 

W trakcie 2021 roku 6 rodzin otrzymało kwalifikację na udział w szkoleniu dla rodzin 

zastępczych. Kwalifikacje do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej otrzymało  

7 rodzin. Ponadto w dniach 26.08.2021 r. i 23.09.2021 r. odbyły się szkolenia nt. "Zasady 

zdrowego odżywiania", w których uczestniczyło 13 osób z 11 rodzin zastępczych                           

i 5 wychowanków.  

Z uwagi na epidemię COVID-19 w 2021 roku nie przeprowadzano kontroli rodzin 

zastępczych. 

Stu pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej 

pieczy zastępczej objęto indywidualnym programem usamodzielnienia. 

 

Tab.19. Liczba spraw dotyczących świadczeń z pieczy zastępczej 
 

Nazwa świadczenia 
Liczba 

decyzji 

Łączne wydatki na 

świadczenia 

Charakter 

świadczenia 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatek na 

pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 

dziecka niepełnosprawnego 

239 1 545 913,44 zł 
obligatoryjne – 

zadanie własne 

Dodatek wychowawczy 153 561 226,43 zł 
obligatoryjne– 

zadanie zlecone 

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie 

zastępczej 

23 10 180,66 zł 
fakultatywne– 

zadanie własne 
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Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 

jednorazowo 

20 30 500,00 zł 
fakultatywne– 

zadanie własne 

Środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego przewidziane tylko dla 

zawodowych rodzin zastępczych 

7 17 456,29 zł 
fakultatywne– 

zadanie własne 

Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego dla wychowanków placówek 

opiekuńczo - wychowawczych 

57 287 145,26 zł 
obligatoryjne– 

zadanie zlecone 

RAZEM 499 2 452 422,08 zł x 

 

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

„Sosenka”, które znajdują się na terenie miasta Częstochowy świadczenia przyznał Prezydent 

Miasta Częstochowy tj.: dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 29 dzieci na 

łączną kwotę 140 234,68 zł 

Od 2021 roku realizacja rządowego programu „Dobry Start” została przekazana                     

do realizacji przez ZUS. W związku z powyższym wydano zaświadczenia potwierdzające 

umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej: 

• 71 zaświadczeń w  rodzinnej pieczy zastępczej, 

•  8 zaświadczeń w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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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  
38 10 48 108 857,90 29 716,80 138 574,70 

Pomoc na 

usamodzielnienie 
5 4 9 21 859,00 24 547,00 46 406,00 

Pomoc na 

zagospodarowanie  
4 3 7 16 000,00 12 000,00 28 000,00 

RAZEM  47 17 64 146 716,90 66 263,80 212 980,70 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

W 2021 r. przyznane Powiatowi Częstochowskiemu środki finansowe Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwoliły na objęcie wsparciem 1799 

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 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 194 418 554 zł 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 18 218 767 zł 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 36 114 501 zł 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się  16 15 879 zł 

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego 

1375 740 397,40 zł 

Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki 128 24 789,80 zł 
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Nazwa świadczenia 
Liczba 

osób  

Łączne wydatki na 

świadczenia 

Dofinansowanie działalności WTZ  31 650 880 zł 

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 22 000 zł 

RAZEM  1799 2 205 768,20 zł 

 

Przyznana kwota nie pozwoliła na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Z powodu braku 

środków udzielono 92 odmowy na wnioski złożone przez niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Częstochowskiego w tym: 

• 61 odmów dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

• 5odmów  dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, 

• 26 odmów dofinansowania zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty 

ortopedyczne.  

93 osoby – uczestniczyły w pilotażowym programie Aktywny Samorząd uzyskując 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 534 022 zł., w tym:  

Moduł I dofinansowanie sprzętu – 359 040,00 zł  - 41umów 

Moduł II dofinansowanie nauki –  174 982,00 zł - 52 umowy 

Realizowano zadanie  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Pozytywnie 

rozpatrzono 10 wniosków osób niepełnosprawnych które uzyskały dofinansowanie ze 

środków PFRON w kwocie 20 000 zł. W tym: 

 Moduł I świadczenie na rehabilitację społeczną -10wniosków na kwotę 20 000 zł.  

W 2021 r. Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji programu pn. „Program 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III” uzyskując dofinansowanie dla trzech 

wniosków na łączną kwotę 214 240,47 zł. W tym: 

 Obszar D – zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 

Gminy Mykanów w wysokości 105 000 zł.  
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 Obszar B - wykonanie podjazdu oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia 

sanitarno - higieniczne oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu 

Gminy Poczesna w wysokości 105 043,97 zł.  

 Obszar B – zakup schodołazu do Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie  

w wysokości 4 196,50 zł.   

W Powiecie Częstochowskim 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 50 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. 

Tab.22.Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu 
 

Liczba miejsc dla Osób Niepełnosprawnych 30  

Liczba osób korzystających ze wsparcia w 2021 r. 31 

Finansowanie działalności ze środków PFRON 650 880,00 zł 

Dofinansowanie działalności ze środków Powiatu 80 000 zł 

Liczba osób zatrudnionych  12 

Liczba etatów 9,75 

 

Dodatkowo 2 mieszkańców Powiatu Częstochowskiego uczestniczyło w zajęciach  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wojsławicach. Powiat Częstochowski finansował koszty 

ich uczestnictwa w łącznej kwocie 4 822 zł.  
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W dniach 19.01.2021 r., 16.03.2021 r., 17.06.2021 r., 05.10.2021 r., 30.11.2021 r.,  

16.12.2021 r., odbyło się 6 posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z tego 5 z uwagi na epidemię COVID – 19 w formie zdalnej. 

 

7.Edukacja, kultura, sport oraz funkcjonowanie powiatowych jednostek 

oświatowych  

7.1.Edukacja 

Zadaniem Powiatu Częstochowskiego w zakresie edukacji jest organizacja szkolnictwa 

na poziomie ponadpodstawowym  oraz szkolnictwa specjalnego. Zadanie to jest realizowane 

poprzez stworzenie sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.  W tabelach                   

i na wykresie  przedstawiono sieć szkół  i organizację  roku szkolnego  2021/2022 w szkołach 

i placówkach  powiatu częstochowskiego. 

Tab. 23.  Sieć szkół i placówek prowadzonych przez powiat częstochowski                                        

w roku szkolnym 2021/2022 
 

Lp. Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek 

1. Liceum Ogólnokształcące 2 

2. Technikum 2 

3. Branżowa Szkoła I stopnia 2 

4. Branżowa Szkoła II stopnia 1 

5. Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych 1 

6. Szkoła Policealna  2 

7. Szkoła Podstawowa Specjalna 1 

8. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 1 

9. Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

„Edukacja”  

1 

10.  Publiczna Szkoła Policealna „Edukacja”  1 

Sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/209/2021 Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 



  

76 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

Tab.24. Ewidencja szkół 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. 

 

Tab.25.Profile i zawody kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu 

częstochowskiego  w roku szkolnym   2021/2022 
 

Lp. Nazwa 

szkoły 

Licea 

Ogólnokształcące 

Technika Branżowe 

Szkoły  

I stopnia 

Branżowe 

Szkoły  

II stopnia 

Kwalifikacyjne 

Kursy 

Zawodowe 

PROFILE ZAWODY ZAWODY ZAWODY ZAWODY 

1. 

 

Liceum 

Ogólno

kształc

ące w  

Kamien

icy 

Polskie

j 

Biologia, j. 

angielski, j. polski   

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

J. angielski, 

biologia, chemia   

2. Zespół 

Szkół  

w 

Koniec

polu 

Biologia, chemia,  

j. obcy 

Technik 

logistyk 

Kierowca 

mechanik 

Technik 

transportu 

drogowego, 

technik 

żywienia i usług 

gastronomiczny

ch 

 

 

 

 

- 

 

Historia, WOS,  

j. obcy 

Technik 

handlowiec 

Kucharz 

Matematyka, j. 

obcy, geografia  

 

 

Technik  

żywienia i 

usług 

gastronomi

cznych 

 

Cukiernik 

Ślusarz 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowyc

h  

J. polski, j. 

niemiecki, j. 

angielski  

Monter 

zabudowy i 

robót 

wykończeniowy

ch w 

budownictwie  
Informatyka, 
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Lp. Nazwa 

szkoły 

Licea 

Ogólnokształcące 

Technika Branżowe 

Szkoły  

I stopnia 

Branżowe 

Szkoły  

II stopnia 

Kwalifikacyjne 

Kursy 

Zawodowe 

matematyka, j. obcy 
Mechanik – 

monter maszyn 

i urządzeń 

3 Zespół 

Szkół  

im. 

Władys

ława 

Szafera 

w 

Złotym 

Potoku 

 

 

- 

Technik  

żywienia i 

usług 

gastronomi

cznych 

Kelner 

 

 

 

- 

 

Technik 

architektury 

krajobrazu,  

florysta 

Technik 

hotelarstwa 

Kucharz  

Technik 

reklamy 

Technik 

architektur

y 

krajobrazu 
Cukiernik  

Technik 

informatyk  

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2021 rok 

Tab.26. Liczba uczniów i  oddziałów w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego  

w roku szkolnym 2021/2022 
 

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

1. Liceum Ogólnokształcące  

w Kamienicy Polskiej  

40 4 

2 Zespół Szkół w Koniecpolu 320 15 

3 Zespół Szkół im. Władysława 

Szafera w Złotym Potoku 

81 5 

4 Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Bogumiłku 

58 12 

Razem szkoły młodzieżowe:  499 36 

1. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Kruszynie  

24 3 
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2. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Janowie  

41 3 

3 Kwalifikacyjny  

kurs zawodowy przy Zespole 

Szkół im. Władysława Szafera  

w Złotym Potoku 

48 2 

Razem szkoły dla dorosłych:  113 8 

RAZEM: 612 44 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 roku. 

 

Wyk.5. Liczba uczniów w szkołach powiatu częstochowskiego według typów szkół 
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Zdj.1.Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku. 

 

PERSONEL SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 

2021/2022 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 wynika przede wszystkim z: 

• liczby oddziałów  

• liczby godzin zajęć obowiązkowych wynikających z planów nauczania  

• liczby uczniów nauczanych indywidualnie oraz liczby uczniów niepełnosprawnych. 

W tabelach poniżej przedstawiono stan zatrudnienia personelu w szkołach i placówkach 

powiatu częstochowskiego w roku szkolnym 2021/2022. 
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Tab.27. Liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli w szkołach i placówkach powiatu 

częstochowskiego w podziale na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

Jednostka oświatowa 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

stażysta 

Razem 

Liceum Ogólnokształcące 

 w Kamienicy Polskiej  
8,53 0,00 0,00 0,99 9,52 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w 

Częstochowie  

12,09 1,00 0,00 0,00 13,09 

Publiczna Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna w Koniecpolu  
5,22 1,00 1,90 0,00 8,12 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy  

im. J. Brzechwy w Bogumiłku  

43,39 3,80 3,73 1,21 52,13 

Zespół Szkół im. W. Szafera  

w Złotym Potoku  
22,12 2,03 0,70 0,00 24,85 

Zespół Szkół w Koniecpolu  37,29 6,24 1,00 0,00 44,53 

 

Suma końcowa  

  

128,64 14,07 7,33 2,20 152,24 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 roku. 

 

Tab.27. Liczba  nauczycieli w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego według 

poziomu wykształcenia w roku szkolnym 2021/2022 
 

Jednostka oświatowa 

 
  

Poziom wykształcenia   

d
y

p
lo

m
 

u
k

o
ń

cz
e
n

ia
 

st
u

d
ió

w
 

m
a

g
is

te
r
sk

ic
h

 
d

y
p

lo
m

 

u
k

o
ń

cz
e
n

ia
 

w
y

żs
zy

c
h

 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
e
n

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 15 

  
15 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Częstochowie 

16 
 

1 17 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w   Koniecpolu 

12 
  

12 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w  Bogumiłku 
41 

  
41 

Zespół Szkół w Koniecpolu 38 
 

2 40 

Zespół Szkół im w Złotym Potoku 26 
  

26 

RAZEM: 148 
 

3 151 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 roku. 
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Tab.28.Liczba  etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach powiatu 

częstochowskiego  w roku szkolnym 2021/2022 
 

 
 

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 
3,00 14,00 17,00 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 5,00 8,00 13,00 

Zespół Szkół w Złotym Potoku 3,25 11,00 14,25 

Razem 15,25 36,00 51,25 

 Sporządzono na podstawie Systemy Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 roku. 

 

 

Zdj.2.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. 
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STYPENDIA I NAGRODY DLA UCZNIÓW : 

Stypendia Starosty Częstochowskiego  w ramach  „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat częstochowski”: 

w 2021 r. stypendium wypłacono 59 uczniom  w łącznej kwocie 31 600 zł. dla: 

- 9 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, 

- 44 uczniów z Zespołu Szkół w Koniecpolu, 

- 6 uczniów z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku. 

 

Nagrody Starosty Częstochowskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży” zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego: 

w 2021 r. nagrody wypłacono 16 uczniom po 1 500 zł  na jednego ucznia w 

łącznej kwocie 22 500 zł. Nagrody otrzymali uczniowie z gmin: 

- Kłomnice, 

- Konopiska, 

- Lelów, 

- Mykanów, 

- Mstów, 

- Przyrów, 

- Rędziny. 
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Zdj.3.Wręczenie Nagrody Starosty Częstochowskiego za osiągnięcia w nauce. 

 

7.2. Kultura i promocja 

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 

wykonywanie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej 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 2021 r. ufundowano nagrody i wsparto 

organizacyjnie 35 imprez kulturalnych, w tym 12 muzycznych, 9 plastycznych, 1 taneczną,  

8 literacko – recytatorskich, 4 fotograficzne, 1 ortograficzną. 

Realizacja najważniejszych inicjatyw kulturalnych w 2021 r. w powiecie częstochowskim:  

1. Imprezy własne: 

a) IV Powiatowy Konkurs Literacki pn. „Koniecznie przeczytaj!” na recenzję 

wybranej książki 
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b) IV Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Powiatu 

Częstochowskiego. 

 
Zdj.4.IV Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych                 

Powiatu Częstochowskiego, grudzień 2021 r. 

 

2. Imprezy współorganizowane (z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie                              

i Gminnymi Ośrodkami Kultury oraz innymi instytucjami): 

a) o zasięgu międzynarodowym:  

• XXIV Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto 2021”                                    

w Częstochowie 

• Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVIII Święto Ciulimu-Czulentu”                      

w Lelowie 

• Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Ars Astronomica”                         

w Częstochowie 

b) o zasięgu ogólnopolskim:   

• Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej w Częstochowie  

• VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej SOLA MUSICA  

w Częstochowie 
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• V Ogólnopolski Festiwal Kapel Piosenki Podwórkowej w Blachowni 

• XVIII Jurajska Jesień Poetycka w Złotym Potoku, gm. Janów 

• Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zainspirowani twórczością Marii 

Konopnickiej” w Koninie, gm. Rędziny 

c) o zasięgu wojewódzkim: 

• XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje podróże małe i duże”                                  

w Częstochowie                                 

• I Wojewódzki Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Historia pieśnią 

pisana” w Lubojnie, gm. Mykanów 

• XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat” w Dąbrowie 

Zielonej 

• Wojewódzki Konkurs Literacki „Świąteczna zagadka” w Rędzinach 

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świat malowany plasteliną” w Rędzinach 

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Architektura mojego krajobrazu”                            

w Poczesnej 

d) o zasięgu regionalnym: 

• XXI Regionalny Konkurs Recytatorski „Chrońmy Ziemię” w Brzyszowie  

(gm. Mstów) 

• XIX Regionalny Konkurs na Tradycyjne Ozdoby Bibułkowe „Kwiaty”                               

w Olsztynie 

• Regionalny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Marszowej „Równy krok”                           

w Kłomnicach 

e) o zasięgu powiatowym.: 

• Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Aleksandrii, gm. Konopiska 

• Konkurs Fotograficzny „Mój przyjaciel zwierz” w Janowie  

• VIII Festiwal Artystyczny dla dzieci i młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin 

Sąsiadujących 

• III Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy 

najpiękniej” w Częstochowie 

• XI Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” w Częstochowie 
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• Konkurs Bożonarodzeniowy „Anioły z masy solnej i Pierniki 

Bożonarodzeniowe” w Kłomnicach 

 

 
Zdj.5.Prace konkursowe „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”, listopad 2021 r. 

 

• Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim w Kłomnicach 

• Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Skrajnicy, gm. Olsztyn 

• Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Olsztynie 

• Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Anioł” w Konopiskach 
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Zdj.6.Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Anioł” w Konopiskach, grudzień 2021 r. 

 

• VII Powiatowy Konkurs Muzyczny „Piosenka jest dobra na wszystko”                          

w Starczy 

• VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci Regionu Częstochowskiego”                          

w Starczy 

• XX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycyjne ozdoby choinkowe”                              

w Poczesnej 

• Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Kolory” w Koniecpolu 

• Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” w Brzyszowie,  

gm. Mstów 

• Konkurs Lemoniadowy Joe 2021 „Przyroda darem Bożym”– Kultura Młodych 

Twórców w Witkowicach (gm. Kłomnice) 

• Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Dąbrowie Zielonej 

• Koncert Bożonarodzeniowy w Kamienicy Polskiej 

• Dożynki Powiatowe w Kłomnicach 
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Zdj.7.Dożynki Powiatowe w Kłomnicach, 29 sierpnia 2021 r. 

 

• Konkurs Fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej” 

• Konkurs plastyczny „Cztery pory roku oczami dziecka” współorganizowany        

ze Szkołą Podstawową w Kamienicy Polskiej 

• Konkurs plastyczny „Świąteczna Kartka od Starosty” 

 
Zdj.8.Zdjęcia z konkursu fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej”, wrzesień 2021 r 
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• Konkurs literacki „Opowieść Wigilijna” 

• Publikacja własna Mapy Atrakcji Turystycznych Powiatu Częstochowskiego 

• Powiatowy Festiwal Żniwny w Lubojnie (gm. Mykanów) 

• Realizacja Projektu „Ogrodu Edukacyjnego” w Chorzenicach 

 

 
Zdj.9.Powiatowy Festiwal Żniwny w Lubojnie, 14 sierpnia 2021 r. 

 

3. Dofinansowanie: 

− publikacji „Ziemia Częstochowska” realizowanej przez Częstochowskie 

Towarzystwo Naukowe w Częstochowie, 

− druku fotografii do projektu „Ojciec Tomziński Niepodległy. Wystawa 

Fotograficzna    na Jasnej Górze i nie tylko”. 

 

7.3. Sport i Turystyka 

W ramach sportu i turystyki powiat częstochowski podejmuje działania zapewniające 

rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki.  Prowadzi i nadzoruje kluby sportowe wpisane  

do ewidencji starosty (wydawanie decyzji o wpisie i wykreśleniu klubów z ewidencji, 

zmianach statutu i aktualizacji danych). Współdziała z organizacjami pozarządowymi  
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i instytucjami sportowymi, które funkcjonują na terenie powiatu oraz miasta Częstochowy  

w zakresie organizowania wydarzeń sportowych i turystycznych. W tabelach przedstawiono 

zadania realizowane w 2021 r. 

Tab.29.Wydarzenia współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie  

w zakresie kultury fizycznej 2021 r. 
 

Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

MIASTO I GMINA BLACHOWNIA                                                                                                                

1.  

Przełajowa Ósemka – Bieg Przełajowy Sierpień 

Blachownia 

O OriR Sp. z o.o. 

 

2.  

Puchar SUNFISHA zawody redukcyjnych 

modeli żaglowych. Zawody żaglowych modeli 

regatowych klasy NSS650 o Puchar Komandora 

klubu. Zawody modeli klasy FSR-V 3,5 standard 

Maj 

Blachownia 

O Harcerski 

Międzyszkolny 

Klub Żeglarski 

,,39-er’’ 

3. 0 

I Runda Mistrzostw Polski Modeli Ślizgowych – 

kl. FSR-V 3,5 standard 

Czerwiec 

  Blachownia 

O Harcerski 

Międzyszkolny 

Klub Żeglarski 

,,39-er’’  

4.  

Mistrzostwa Polski Modeli Ślizgów klasy FSR 

3,5 standard 

Wrzesień 

Blachownia 

O Harcerski 

Międzyszkolny 

Klub Żeglarski 

,,39-er’’ 

5.  

XXII Regaty UKS o Puchar Ziemi 

Częstochowskiej w klasach optymist 

Wrzesień 

Blachownia 

R Harcerski 

Międzyszkolny 

Klub Żeglarski 

,,39-er’’ 

6.  

XV Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej Orlik Cup 

2021 

Wrzesień 

Blachownia 

O UKS Orlik 

Blachownia 

7.  

XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Listopad 

Blachownia 

O UKS Orlik 

Blachownia 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

8.  

XII Ogólnopolski Turniej piłki nożnej halowej 

Blachownia Cup 2021 

Listopad 

Blachownia 

O UKS Orlik 

Blachownia 

GMINA DĄBROWA ZIELONA                                                                                              

Brak zgłoszeń wydarzeń sportowych 

GMINA JANÓW                                                                                                                                               

1.  

Pustynna Ośmiornica  Sierpień 

  Pabianice 

O KABEX LKS 

Podkowa  

2.  

XI Jurajski Puchar Nordic Walking Czerwiec       

Złoty Potok 

O KABEX LKS 

Podkowa 

3.  

Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Nordic Walking   październik  

Złoty Potok 

O j. w. 

 

4.  

Jurajskie zawody balonowe Lipiec 

Janów - Olsztyn 

O j. w 

GMINA KAMIENICA POLSKA                                                                                                                            

 1. XV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej   

Październik 

Kamienica Polska 

P 

Szkoła 

Podstawowa 

 

2. 

XXV Turniej Minikoszykówki Szkół 

Podstawowych   Dziewczyn z  okazji 101 

rocznicy odzyskania Niepodległości 

Listopad 

Kamienica Polska 

P 

Szkoła 

Podstawowa 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

 

GMINA KŁOMNICE                                                                                                                                          

1.  

Młodzieżowy Bieg po Zdrowie  Wrzesień  

Garnek 

P UKS Akademia 

Sportu w 

Garnku 

2.  

Bieg po zdrowie - open Wrzesień  

Garnek 

P UKS Akademia 

Sportu w 

Garnku 

 GMINA KONIECPOL                                                                                                                                   

1.  

Turniej Piłki Siatkowej im. Wojciecha Nowaka Koniecpol 

Listopad/grudzień 

W Miasto i Gmina 

Koniecpol 

 

2.  

Turniej Piłki nożnej o Puchar Starosty 

 

Czerwiec 

Koniecpol 

W j. w. 

3.  

Memoriał Adolfa Ślusarczyka w Tenisie 

Stołowym 

Listopad 

Koniecpol 

M j. w 

4.  

Turniej plażowej piłki siatkowej o Błękitna 

Wstęgę Pilicy 

Lipiec 

Koniecpol 

W j. w 

5.  

Turniej Piłki Plażowej o puchar Starosty Lipiec        

Koniecpol 

W Miasto i Gmina 

Koniecpol 

  

6.  

Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta 

Niepodległości 

Listopad 

Koniecpol 

 

W j. w 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

7.  

Koniecpolski Bieg Niepodległości Listopad 

Koniecpol 

W j. w 

8.  

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Grudzień 

Koniecpol 

W j. w 

9.  

Turniej Szachowy Wrzesień 

Koniecpol 

P Dom Kultury w 

Koniecpolu 

 GMINA KONOPISKA                                                                                                                                     

1.  

Międzynarodowy Turniej BOCCI Prometeus-

CUP Eliminacje do Mistrzostw Polski 2021 

Maj 

Konopiska 

M 

Stowarzyszenie 

ONIRiP 

Prometeus 

2.  

II Memoriał Ireny Szewińskiej Czerwiec 

Konopiska 

M 
GCKiS                    

w Konopiskach 

3.  

XII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej  
Listopad 

Konopiska 

M 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny  

w Hutkach 

4.  

I Przełajowe Mistrzostwa Powiatu Aleksandria 

 

Sierpień 

Konopiska 

M Stowarzyszenie 

Atelier Sportu 

Aleksandria 

Pierwsza  

GMINA KRUSZYNA                                                                                                                                              

1. 
Memoriał Bogdana Tylikowskiego Mistrzostwa 

Regionalne w Piłce Nożnej Chłopców 

Czerwiec 

Widzów 

R 
SP w 

Widzowie 

2. 

Mistrzostwa Regionalne w Piłce Ręcznej 

Dziewcząt Szkół. Podstawowych 

 

Czerwiec 

Widzów 

R j. w 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

GMINA LELÓW                                                                                                                                                      

1. 
Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Starosty 

Dziewcząt i Chłopców 

Październik 

Lelów 

P LKS Lelovia 

 GMINA MSTÓW                                                                                                                                                    

1.  

Jestem Bezpieczny Wrzesień  

Mstów  

P Szkoła 

Podstawowa      

w 

Mstowie 

 GMINA OLSZTYN                                                                                                                                                   

1. 

IV Jurajskie Zawody Balonowe Balonowy 

Puchar Polski Balonowe Mistrzostwa polski 

Kobiet 

Lipiec 

Olsztyn, Janów 

M Urząd Gminy 

GMINA POCZESNA                                                                                                                                                

1. Finał XI Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking 
Wrzesień 

Poczesna 
O Urząd Gminy 

GMINA PRZYRÓW                                                                                                                                                  

1.  

XIII Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej o puchar 

Starosty 

Listopad 

Przyrów 

P GOK Przyrów 

 GMINA RĘDZINY                                                                                                                                                    

1.  

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Mini Żużlu Kamieniołom 

Lipówka 

O UKS 

SPEEDWAY 

Rędziny 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

2.  

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kamieniołom 

Lipówka 

O  UKS 

SPEEDWAY 

Rędziny 

3.  

Liga Młodzików o Mistrzostwo woj. Śląskiego Styczeń 

Rędziny 

W KS Corona 

Rudniki 

4.  

Mistrzostwa Polski w piłce plażowej chłopców i 

kobiet 

Czerwiec 

Rędziny 

O KS Corona 

Rudniki 

5.  

Podsumowanie Ligii Grand Prix Gminy Rędziny 

w tenisie stołowym 

Czerwiec 

Rędziny 

W KS Corona 

Rudniki 

6.  

Mikołajowe Mistrzostwa Tenisa Stołowego Grudzień 

Rędziny 

W KS Corona 

Rudniki 

GMINA STARCZA                                                                                                                                                 

Zaplanowane 2 imprezy nie odbyły się ze względu na pandemię COVID-19 

 

 SPECJALNY   OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY   W   BOGUMIŁKU                                                           

1. 

Udział uczniów w Powiatowej Olimpiadzie 

„Razem 2021” w Częstochowie 

 

Sierpień 

Częstochowa 
O 

Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

w Bogumiłku 

MIASTO CZĘSTOCHOWA                                                                                                   

1. X

V 

 

REGIONALNA  RADA  POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO                                                                                   

W CZĘSTOCHOWIE 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

2.  

Regionalna Inauguracja Dni Olimpijczyka Czerwiec 

Konopiska 

R RR PKOl  

3.  

VII Memoriał im. mjr. J. Wrzoska w strzelaniu 

pneumatycznym 

Październik  

Kłomnice 

W j. w.  

 KLUB  SPORTOWY  „START” W CZĘSTOCHOWIE                                                                                                  

      1. XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski 
Wrzesień 

Częstochowa 
M KS START 

2. Ogólnopolski Turniej Karate 
Wrzesień 

Częstochowa 
O KS START 

 LUDOWY KLUB SPORTOWY „GOL-START” W CZĘSTOCHOWIE                                                                             

1. Olimpiada Razem 2021 

Wrzesień 

Częstochowa 

O 
LKS GOL-

START 

2.  Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Pływaniu 

Wrzesień 

Częstochowa 

O 
LKS GOL-

START 

3. Ogólnopolski integracyjny Turniej szachów 

Listopad 

Częstochowa 

O 
LKS GOL-

START 

4. 
Świąteczny Integracyjny Turniej Szachów 

Szybkich 

Grudzień  

Częstochowa 

O j. w 

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI  POLICJI   W  CZĘSTOCHOWIE                                                            

1. VII wigilijny turniej piłki halowej 

Grudzień 

Częstochowa 

O 
SPPP 

Częstochowa 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

ZARZĄD POWIATOWY ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE                                                     

    1. Warsztaty młodzieżowe „Moja Wieś – mój dom” 

Listopad 

Rędziny 

W ZMW 

2. II Leśmiański Bieg 

Sierpień 

Stary Kocin 

P ZMW 

3. I Memoriał Romana Popendy VIII Turniej ZMW 

Grudzień 

Stary Kocin 

P ZMW 

ZHP  HUFIEC  W CZĘSTOCHOWIE                                                                                                                             

    Brak zgłoszeń wydarzeń sportowych 

WLKS  „KMICIC” W  CZĘSTOCHOWIE                                                                                                                      

      1. XI Grand Prix Kmicica 

Lipiec 

Konopiska 

 

O WLKS Kmicic 

2. XVII Ogólnopolski Turniej Szermierczy 

Wrzesień 

Częstochowa 

O WLKS Kmicic 

AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO  (ALTS )  W CZĘSTOCHOWIE                   

    1. 

Udział reprezentacji drużyny Powiat 

Częstochowski ALTS Poczesna w rozgrywkach 

Pucharu Europy TT Inter CUP w tenisie 

stołowym w fazie grupowej 

 

Wrzesień 

Belgia 

M ALTS 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin 

 i miejsce 
Zasięg1 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

        Otwarcie obiektów, jubileusze klubów 

        Dodatkowe wsparcie (poza harmonogramowe) przez Zarząd Powiatu                                                                                                       

1. Otwarcie Hali Sportowej 

Październik 

Aleksandria 

P 

Szkoła 

Podstawowa 

Aleksandria 

2. Otwarcie Sali Gimnastycznej 

Wrzesień 

Radostków 

P 

Szkoła 

Podstawowa  

Radostków 

3. Jubileusz 70 lecia Klubu Jedność Mykanów 

Marzec 

Mykanów 

P 

Stowarzyszeni

e Jedność 

Mykanów 

 

 WYDARZENIA WŁASNE                                                                                                                                  

1. 
Bezpieczeństwo w poruszaniu się „Błyszczę 

przykładem” 

Grudzień 

Częstochowa 

R 
Komenda 

Policji 

2. 

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego 

w 2021 r. 

 

Grudzień 

Częstochowa 

P LZS 

1) Zasięg: M  – Międzynarodowy, O  – Ogólnopolski, W – Wojewódzki, R  – Regionalny, P  – Powiatowy. 
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Zdj.10.Dziecięcy Memoriał im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach, czerwiec 2021 r. 

 

 

Tab.30. Wydarzenia współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie  

w zakresie turystyki 2021 r. 
 

Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin  

i miejsce 
Zasięg1) 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

 REGIONALNY  ODDZIAŁ  PTTK  W CZĘSTOCHOWIE                                                                                           

1.  Renowacja szlaków turystycznych na terenie 

powiatu częstochowskiego (szlaki piesze i 

rowerowe) 

Lipiec  

Teren powiatu 

częstochowskiego 

P RO PTTK 

 

 POLSKIE  TOWARZYSTWO   SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH    ZARZĄD O/W CZĘSTOCHOWIE                                        

 

Brak zgłoszenia wydarzeń turystycznych 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Termin  

i miejsce 
Zasięg1) 

Organizator 

(współorganiz

ator) 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ   W  PRZYROWIE                                                                                                                        

    1. Ogólnopolski Rajd ,,Śladami Rosiczki po Parku 

Krajobrazowym Stawki” 

Maj 

Rezerwat Stawki 

        O Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Przyrowie 

 

URZĄD GMINY  W  RĘDZINACH                                                                                                                             

Brak zgłoszenia wydarzeń turystycznych 

LUKS „ORLE GNIAZDO” W ZŁOTYM POTOKU                                                                                                     

Zaplanowane 2 imprezy nie odbyły się ze względu na pandemię COVID-19 

ZP ZMW W CZĘSTOCHOWIE                                                                                                                                               

1. IX Rajd Rowerowy po Ziemi Kocińskiej Wrzesień 

Stary Kocin 

P ZMW 

Stary Kocin 

2. Zrównoważony rozwój z wykorzystaniem 

potencjału turystycznego obszarów wiejskich i 

małomiasteczkowych jako szansy na lepszą 

jakość życia – Warsztaty ,,Moja wieś-Mój dom” 

Maj 

Rędziny 

W ZP ZMW w 

Częstochowi

e 

 POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH (PZN) KOŁO ZIEMSKIE                                                                     

1. Wyjazd szkoleniowo-turystyczny członków i 

opiekunów PZN powiatu częstochowskiego 

Wrzesień 

 

 

Warszawa 

P PZN Koło 

Ziemskie w 

Częstochowie 

 KOMENDA  HUFCA  ZHP W CZ-WIE                                                                                                                       

Brak zgłoszenia wydarzeń turystycznych 

 
1) Zasięg: M  – Międzynarodowy, O  – Ogólnopolski, W – Wojewódzki, R  – Regionalny, P  – Powiatowy. 
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Zdj.10.Publikacja własna – mapa atrakcji turystycznych powiatu częstochowskiego. 

 

  W grudniu 2021 roku odbyło się podsumowanie działalności sportowej Powiatowego 

Zrzeszenia LZS za 2021 rok. Spotkanie coroczne bezpośrednie nie było możliwe                             

ze względów epidemicznych, ale poprzez trenerów wręczono wyróżniającym się młodym 

sportowcom puchary, statuetki i upominki dla  99 zawodników, 16 trenerów, 14 działaczy                 

i animatorów sportu, 15 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy uzyskali znaczące 

osiągnięcia indywidualne lub zespołowe na szczeblu powiatowym, regionalnym, 

wojewódzkim lub wyższym. 

 

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 2021 roku realizowano następujące 

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

Weigla w Blachowni został wydzierżawiony przez Spółkę Scanmed S.C. z siedzibą  

w Warszawie. Do powiatu częstochowskiego należą grunty i budynki szpitala. W tabelach 

poniżej wyszczególniono oddziały szpitalne oraz poradnie funkcjonujące przy szpitalu. 

 

 
Zdj.11.Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni 

 

Tab.31. Oddziały Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni 
 

 Oddziały szpitalne 

1.  Izba Przyjęć 

2. Oddział Chirurgii Ogólnej 

3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

4. Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej 

5. Oddział Ginekologii i Położnictwa 

6. Oddział Neonatologiczny 

7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

8.  Oddział Pediatrii  

http://szpitalblachownia.pl/oferta/leczenie-szpitalne-i-operacyjne/izba-przyjec/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/leczenie-szpitalne-i-operacyjne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/leczenie-szpitalne-i-operacyjne/oddzial-pediatrii/
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O dnia 16 października 2021 r. zawieszono przyjmowanie pacjentów w Oddziale Pediatrii               

ze względu na prace remontowe. 

Szpital posiada ogółem 139 łóżek. Łącznie w oddziałach szpitalnych w 2021 r. 

hospitalizowano 4583 pacjentów ( 5281 pacjentów w 2020 r.). W poradniach przyszpitalnych  

udzielono 2605 świadczeń  ( w 2020 r.  2481 świadczeń ).  

Tab.32. Poradnie przy Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni 
 

  Poradnie funkcjonujące przy szpitalu Ilość 

udzielonych 

świadczeń              

w 2021 r. 

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej komercyjna 120 

2. Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej komercyjna 2315 

3. Poradnia Chorób Wewnętrznych komercyjna 16 

4. Poradnia Ginekologiczna komercyjna 0 

5. Poradnia Anestezjologiczna komercyjna 154 

   2605 

 

W ramach Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielono w 2021 r. 

łącznie 1896 porad lekarskich i pielęgniarskich realizowanych doraźnie, w warunkach 

ambulatoryjnych lub w miejscu wezwania (2 192 w 2021  r.). 

Od dnia 4 listopada 2020 r. Szpital im. R. Weigla w Blachowni decyzją Ministra Zdrowia 

został objęty II stopniem zabezpieczenia szpitalnego w walce z epidemią COVID-19. Od dnia 

4 listopada 2020 r. szpital udostępniał 38 łóżek, w tym 10 respiratorowych, natomiast od dnia 

8 listopada 2020 r. udostępniał 90 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem 

SARS CoV-2, w tym 10 respiratorowych. Placówka udostępniała także 4 łóżka dla pacjentów  

z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W 2021 r. łącznie udzielono pomocy           

w ramach wali z COVID-19 pomocy 1344 pacjentów. Uruchomiono także punkt wymazowy 

oraz punkt szczepień przeciwko Covid-19. W okresie pandemii pobrano 4355 wymazów oraz 

wykonano 8641 szczepień. 
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W 2021 roku Scanmed S.A. zakupił dla szpitala w Blachowni środki trwałe na łączna kwotę 

1 845 186,63 zł ( w tym budowa zbiornika wodnego, aparatura medyczna, wyposażenie 

szpitalne medyczne i niemedyczne) oraz środki trwałe w budowie na łączną kwotę: 

187 964,66 zł. ( wyposażenie medyczne i niemedyczne) 

Ponadto w 2021 roku realizowano następujące inwestycje ( na łączna kwotę: 447 441,41 zł.): 

Budowa izolatek – kwota: 228 606,39 zł 

Odtworzenie wejścia głównego do budynku – kwota: 110 358,00 zł 

Przebudowa pomieszczeń w segmencie C – kwota: 108 477,02 zł. 

2.Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów byłego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Blachowni. 

3.Opracowywanie i realizowanie programów polityki zdrowotnej, wynikających z potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu częstochowskiego.  

3.1. Program polityki zdrowotnej: „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania 

raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020–2021”. 

W 2021 r. w ramach programu wykonano 120 indywidualnych badań pacjentów wraz 

z badaniem per rectum, wykonano 71 badań kolonoskopowych diagnostycznych. 

Liczba badań kolonoskopowych z biopsją – liczba pobranych wycinków do badania 

histopatologicznego wyniosła 15, natomiast liczba badań kolonoskopowych                         

z polipektomią wyniosła 34. W trakcie wizyty lekarskiej przeprowadzano edukację 

pacjentów w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego, w tym 

czynników ryzyka jego powstania oraz wczesnych objawów. Zorganizowano także 

konferencję online (ze względu na pandemię koronawirusa) na temat nowotworu jelita 

grubego. W ramach konferencji odbyła się prelekcja specjalisty gastroenterologa dr n. 

med. Krzysztofa Janika, specjalisty dietetyka klinicznego – mgr Dagmary Kubat                   

i koordynatora profilaktyki – mgr Katarzyny Pawlicy. W konferencji online 

uczestniczyły  42 osoby. Program zrealizowano w kwocie: 50 460 zł (dofinansowanie 

z NFZ – 20 184 zł.). 

3.2.  Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021  

dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu częstochowskiego. W programie 

udział wzięli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, Zespołu 

Szkół w Koniecpolu oraz Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku.  
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4.Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

częstochowskiego. Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców powiatu i zapewniać 

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

W powiecie częstochowskim funkcjonuje 37 aptek oraz 17 punktów aptecznych (wg stanu  

na 2021 r.). 

5.Świadczenie usług stwierdzania zgonów i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonów 

osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu częstochowskiego w przypadku 

niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – współpraca z Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. 

Na podstawie zawartej umowy wystawiono 15 kart zgonów.  

6.Zakup wózka inwalidzkiego w związku z otwarciem Centrum Opieki Paliatywnej „Palium” 

przy ul. Kopernika w Częstochowie. 

7.Organizacja wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie kampanii społecznej  pn. 

„Nienawiści mówię NIE”. W ramach kampanii odbył się konkurs plastyczny, w którym 

wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu częstochowskiego: 

Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym 

Potoku oraz Zespołu Szkół w Koniecpolu. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu logo 

kampanii, które będzie promowało akcję przeciwdziałania mowie nienawiści,                               

z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców. Prace miały ukazywać zagrożenie, jakie niesie 

ze sobą mowa nienawiści oraz hejt. W konkursie przyznano 1, 2, 3 miejsce oraz                              

3 wyróżnienia. Starostwo Powiatowe w Częstochowie przeznaczyło na ten cel kwotę  

2 399,02 zł.  

8.Organizacja wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie oraz częstochowskim 

oddziałem KRUS akcji „Błyszczę przykładem”. Podstawą działania, w tym obszarze było 

przede wszystkim promowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia oraz 

zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo niestrzeżonego uczestnika ruchu drogowego. W ramach 

kampanii w szkołach podstawowych na terenie powiatu częstochowskiego odbyły się 

prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Starostwo Powiatowe                                

w Częstochowie zakupiło odblaski, które rozdane były uczniom podczas prelekcji.  
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9.Uruchomienie przez Powiat Częstochowski dwóch Punktów Szczepień przeciw                   

COVID-19. Od 4 maja 2021r.  działał Punkt Szczepień w Ośrodku Zdrowia w Rzerzęczycach 

przy ul. Skrzydlewskiej 71. W 2021 roku zaszczepionych zostało 7274 osoby (dwie dawki). 

18 maja 2021 r. w Koniecpolu uruchomiony został drugi Punkt Szczepień przeciw COVID-

19. Punkt działał przy Domu Kultury, ul. Szkolna 1. W 2021 r., a zaszczepionych zostało 

1227 osób (dwie dawki). 

 
Zdj.12.Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) w Szpitalu im. Rudolfa Weigla                     

w Blachowni. 

 

9.Ochrona środowiska 

Zadania dotyczące  gospodarki odpadami, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa, 

rybactwa śródlądowego,  ochrony powietrza oraz z  zakresu geologii, gospodarki wodnej, 

rolnictwa i ochrony gruntów rolnych realizuje w imieniu Powiatu Częstochowskiego Wydział 

Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadzi szeroko rozumianą 

działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną dotyczącą ochrony środowiska, w tym 

promocji walorów przyrodniczych.  
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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 2017r.  była to 

tematyka krzewów jagodowych następnie w 2018 r. ziół, w 2019r. drzew owocowych                  

a w 2021 sadzonek starych odmian jabłoni.  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 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 podlegają 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. 

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 po 
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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 Starostwu  

Częstochowskiemu. 

W 2021 r. ze środków Budżetu Powiatu Częstochowskiego  zrealizowano inwestycję dostawy 

i montażu  trzech automatycznych  stacji monitoringu suszy rolniczej według specyfikacji 

IUNG-u w Puławach, w następujących lokalizacjach: Borowno - Gmina Mykanów, 

Przymiłowice-  Gmina Olsztyn, Biała Wielka - Gmina Lelów. System monitoring suszy 

rolniczej jest zarządzany  przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy 

Instytut Badawczy. System ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły 

straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do 

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Dane ze stacji Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej w Powiecie Częstochowskim są dostępne na stronie 

internetowej pod poniższymi linkami. 

− stacja Biała Wielka -  http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Biała Wielka 

− stacja Borowno -  http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Borowno 

− stacja Przymiłowice -  http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Przymiłowice  

W 2021 r. wykonano również  opracowanie koncepcji projektowanej budowy zbiornika 

retencyjnego w Mykanowie przy ul. Słonecznej oraz projekt budowy tego  zbiornika.                  

W zakresie administracyjnym ilość spraw załatwionych w 2021 r. przez Wydział Ochrony 

Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w podziale na zadania przedstawia się następująco. 

Tab.33.Liczba załatwionych spraw przez Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa w2021 r. 
 

Zadania Ilość spraw 
Decyzje na przetwarzanie, zbieranie                   

i wytwarzanie odpadów 
10 

Zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym 

planem urządzenia lasu 
2631 

Sprawy z zakresu wycinki drzew 
126 

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Biała%20Wielka
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Borowno
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Przymiłowice
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Przymiłowice
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Zadania Ilość spraw 
Sprawy z zakresu uzgadniania projektu 

decyzji o warunkach zabudowy                             

i zagospodarowania dla inwestycji                     

w zakresie ochrony gruntów rolnych 

220 

Zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt 

podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa UE 

16 

Decyzje na wyłączenia gruntów                           

z produkcji rolniczej na cele nierolnicze 
1143 

Decyzje udzielające pozwolenia na emisję 

gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 
9 

Zgłoszenia instalacji emitującej gazy i pyły do 

powietrza 
12 

Zgłoszenia instalacji emitujących pole 

elektromagnetyczne 
3 

Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu 
1 

Zaświadczenia o posiadaniu instalacji spalania 
14 

Karty wędkarskie 
262 

Legitymacje Społecznej Straży Rybackiej  
8 

Rejestracja sprzętu pływającego 
10 

Decyzje z zakresu geologii: zatwierdzające 

projekty robót geologicznych, zatwierdzające 

dokumentacje geologiczne z zakresu geologii 

inżynierskiej, hydrogeologii i geologii 

złożowej, zgłoszenia dotyczące wykorzystania 

ciepła ziemi 

13 

 

 

 

 

 



  

110 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

10.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, spraw obronnych, zarządzania 

kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przed powodzią, realizuje Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.  

W ramach wsparcia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się COViD 19 przekazano środki 

zabezpieczające dla:  

• jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego tzn.: Powiatowego Zarządu Dróg; 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  DPS Lelów, Turów, Blachownia, 

Specjalnych Ośrodków Opiekuńczo – Wychowawczych oraz  Zespołów Szkół  

i Liceów działających na terenie powiatu  

• pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Koniecpolu. 

• podmiotom zewnętrznym działającym na terenie powiatu (między innymi dla Szpitala 

w Blachowni, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Związku Pielęgniarek 

i Położnych, Związku Lekarzy Porozumienie Zielonogórskie, stowarzyszeniom  

i organizacjom działającym na terenie powiatu, o które zwróciły się o pomoc w tym 

trudnym czasie). 

Kilkakrotnie w ciągu roku dokonano dystrybucji z Agencji Rezerw Materiałowych środków 

ochrony indywidualnej dla szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni lekarskich oraz gmin 

znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego.  

Ponadto zorganizowano i  uruchomiono dwa Punkty Szczepień Powszechnych: 

− 4 maja br. w Ośrodku  Zdrowia w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 71, który 

doposażono w namiot, laptopy, środki do dezynfekcji i materiały biurowe.  

− 8 maja br. w Domu Kultury w Koniecpolu, ul. Szkolna 1. Punkt został doposażony  

w namiot, parawany, leżankę lekarską, krzesła, zestaw pomocy medycznej.  
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MIEJSKO – POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Zadania dotyczące wspomagania działań służb ratowniczych realizuje Miejsko-

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, które jest jednocześnie 

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 2021 roku na podstawie porozumienia zawartego dnia 25.05.2019 roku 

w sprawie funkcjonowania Miejsko–Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Częstochowie obejmującego teren miasta Częstochowy i  Powiatu Częstochowskiego. 

Działalność służby dyżurnej Starosty Częstochowskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy 

w M-PCZK nadzorowana  jest przez Naczelników: Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz 

Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy. Służba 

dyżurna jest pełniona jednoosobowo  w 12 godzinnym systemie zmianowym, a w razie 

potrzeby jest odpowiednio wzmacniana pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

i pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

Urzędu Miasta Częstochowy. Służba dyżurna M-PCZK posiada do dyspozycji sieć radiową 

do prowadzenia korespondencji pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesie 

zarządzania kryzysowego i gminami powiatu częstochowskiego 

 

Opis ważniejszych zdarzeń powstałych w 2021 roku 

W dniu 5 marca 2021r. doszło do pożaru remizy OSP Raczkowice, po dojeździe na miejsce 

zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR ustalił, iż pożarem objęty jest  cały dach 

budynku OSP Raczkowice nad pomieszczeniem garażowym oraz salą kultury o wymiarach 

22 x 12 x 7 m. Zagrożone są przyległe do niego pomieszczenia administracyjno - gospodarcze  

o wymiarach 12 x 11 x 6 m. Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny, murowany z cegły 

cementowej, strop drewniany, więźba dachowa o konstrukcji drewnianej pokryta blachą 

trapezową. Remiza OSP Raczkowice była w trakcie remontu termoizolacji. 

W dniu 10 maja 2021 r. w miejscowości Brzyszów  przy ul. Częstochowskiej doszło do 

pożaru sklepu „Lewiatan”. W wyniku pożaru spaleniu uległ market Lewiatan wraz  
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z wyposażeniem sklepu, meblami, regałami oraz większość towaru znajdującego się  

w magazynie i części handlowej. 

W dniu 16 czerwca 2021 r. w m. Pękowiec , gm. Koniecpol doszło do pożaru w budynku 

jednorodzinnym. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego po wejściu 

do budynku zastali w pomieszczeniu kuchennym na środku podłogi leżącego mężczyznę. 

Osoba ta nie posiadała widocznych oparzeń części ciała. W pomieszczeniu panowało duże 

zadymienie, stężenie tlenku węgla zmierzone urządzeniem wielogazowym Tetra 3 dało wynik 

180 ppm.  Po jego ewakuacji na zewnątrz obiektu, przekazano go będącemu na miejscu 

zdarzenia ZRM S107. Lekarz ZRM po dokonanej ocenie funkcji życiowych o godz. 10:40 

stwierdził jego zgon. 

Tab.34.Raport z ilości zdarzeń w powiecie częstochowskim w 2021 r. 

Lp. Powiat/Gmina 

RODZAJ ZDARZENIA 

Ogółem zdarzeń Pożary 

Miejsc. 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

rok rok rok rok 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 

pow. 

częstochowski 3318 3706 908 506 2308 3093 102 107 

2 Blachownia 265 212 55 34 191 158 19 20 

3 

Dąbrowa 

Zielona 127 161 32 21 90 136 5 4 

4 Janów 140 207 32 26 108 180 0 1 

5 

Kamienica 

Polska 100 141 38 25 60 115 2 1 

6 Koniecpol 409 546 123 50 280 487 6 9 

7 Konopiska 170 217 46 23 119 179 5 15 

8 Kruszyna 162 136 61 16 94 115 7 5 

9 Kłomnice 321 298 98 47 221 249 2 2 
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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 Porozumienia z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia wspólnego 

POADA oraz organizacji systemu wykrywania i alarmowania dla miasta Częstochowy                      

i Powiatu Częstochowskiego. Formacja w zakresie organizacyjnym podlega  Staroście 

Częstochowskiemu - 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 ); 

• utrzymywanie łączności z jednostkami systemu wykrywania i alarmowania (SWA),  

jednostkami współdziałającymi, szefami OC miast i gmin położonych  

Lp. Powiat/Gmina RODZAJ ZDARZENIA 

10 Lelów 111 230 24 21 83 203 4 6 

11 Mstów 269 304 75 45 186 253 8 6 

12 Mykanów 367 391 119 74 232 307 16 10 

13 Olsztyn 202 217 20 25 176 182 6 10 

14 Poczesna 376 348 64 39 303 299 9 10 

15 Przyrów 115 89 65 20 44 69 6 0 

16 Rędziny 142 165 47 31 90 128 5 6 

17 Starcza 42 44 9 9 31 33 2 2 

Wzrost/Spadek [%]               

do roku ubiegłego 

  

-3,8 % 

  

-33,4 % 

  

4,7 % 

  

-3,6 % 
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w administrowanym rejonie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Analizy Danych  

i Alarmowania; 

• prowadzenie bieżącej analizy prognozowanej i rzeczywistej sytuacji zagrożeń; 

• powiadamianie o zagrożeniach oraz opracowywanie wniosków i propozycji dla Szefa 

OC powiatu, miasta Częstochowy oraz szefów OC gmin; 

• alarmowanie zagrożonej ludności, za pomocą scentralizowanego systemu alarmowego  

a także za pośrednictwem drużyn wykrywania i alarmowania, drużyn wykrywania 

zagrożeń oraz posterunków alarmowych; 

• przekazywanie danych o zagrożeniach do Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych  

i Alarmowania, sąsiednich ośrodków oraz jednostek współdziałających; 

• prowadzenie rozpoznania zagrożeń i warunków atmosferycznych w najbliższym 

otoczeniu ośrodka za pomocą posiadanych urządzeń. 

Alarmowanie i ostrzeganie realizowane jest przy wykorzystaniu Radiowego Systemu 

Wywoływania Syren. Na terenie powiatu częstochowskiego funkcjonują 93 systemy 

uruchamiania syren. Są to syreny zamontowane na strażnicach jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Powiat prowadzi stały nadzór nad funkcjonowaniem systemu. Corocznie 

prowadzona jest konserwacja oraz bieżące naprawy. Wydatkowano na ten cel 34 071 złotych 

Na potrzeby obrony cywilnej utrzymywany jest również magazyn sprzętu OC.  

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  oraz Wytycznych Starosty Częstochowskiego - Szefa Obrony 

Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań  w zakresie obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego  w powiecie częstochowskim w 2021 roku przeprowadzono kontrolę stanu 

realizacji zadań w 7 gminach. Stan przygotowań obrony cywilnej został oceniony 

pozytywnie. W 2021 r. odbyły się cztery ćwiczenia ATP-45D oraz 12 treningów-nasłuchów 

o zagrożeniach uderzeniem  z powietrza. Zakupiono i zamontowano dwie syreny 

elektroniczne w OSP Lubojna i OSP Jaskrów o łącznej wartości 49 938 złotych. 

Przeprowadzono również okresową konserwację dwóch masztów antenowych przy  

ul. Kwiatkowskiego i ul. Witosa w Częstochowie na łączną kwotę 18 327 złotych. 
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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. 

- 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 2021 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, Rada Powiatu Częstochowskiego dokonała oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2021 rok. 

Aby w pełni monitorować poziom wody na rzece Warcie w miejscowościach: Kolonia 

Poczesna, Mstów i Łęg funkcjonują 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)  
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W chwili obecnej dane z urządzeń rejestrujących parametry pogodowo – hydrologiczne                 

ze stacji pomiarowych dostępne są na bieżąco poprzez służbę dyżurną Miejsko – 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie. Dostęp do aplikacji 

parametry pogodowe i hydrologiczne jest niezbędny do pełniejszego monitoringu bieżącej 

sytuacji, a co za tym idzie szybszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Stacje 

te są na bieżąco konserwowane na podstawie zawartej umowy z wyspecjalizowaną firmą.  

Na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych utrzymywany jest Powiatowy Magazyn 

Przeciwpowodziowy, który sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych jest 

uzupełniany w niezbędny sprzęt. 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE. 

W ramach pracy Wydziału dokonywano 188 uzgodnień w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie przejścia pielgrzymek pieszych i rowerowych                          

na Jasną Górę. Informacje o wszystkich pielgrzymkach pieszych, tj. liczbie uczestników, 

proponowanych trasach i terminie ich odbycia, przekazywano do Miejsko-Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie oraz do powiatowych służb, inspekcji  

i straży. Z uwagi na rozprzestrzenianie się COVID-19 ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 

odbywał się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z wytycznych  

i obowiązujących rozporządzeń. Współpraca Wydziału z innymi jednostkami wykracza poza 

zasięg terytorialny kraju, albowiem jednym z zadań Wydziału jest wydawanie decyzji                  

na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy. Kolejne zadanie Wydziału                  

to repatriacja i uchodźctwo na bazie, którego wspólnie z PCPR  

w Częstochowie udzielana jest w razie potrzeby pomoc materialna i finansowa                                 

dla cudzoziemców i ich rodzin chcących osiedlić się na stałe, czy powrócić do kraju. 

W ramach zapisów realizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego organizujemy i uczestniczymy  

w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia 

pamięci ofiar wojny. 
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

W roku ubiegłym w dniach od  06.09.2021 r. do 22.10.2021 r. została przeprowadzona 

kwalifikacja wojskowa. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest jednym z wielu zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej. To przedsięwzięcie wspólne Wojewody, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Jej 

celem jest  ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej (mężczyzn i kobiet). 

Obowiązkowi stawienia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej  dla  powiatu 

częstochowskiego  w Częstochowie  podlegało 656 osób rocznika podstawowego oraz 385 

osób roczników starszych i 10 kobiet. Stawiło się do kwalifikacji wojskowej 631 osób  

rocznika podstawowego co stanowi 96,2 %  . Przy uwzględnieniu 24 osób które przebywają 

od dziecka z  rodzicami za granicą, współczynnik stawiennictwa wyniósł 99 ,8 %.  Do 

kwalifikacji wojskowej w 2021 roku stawiło się 329 osób rocznika starszego ( część osób  

z ubiegłego roku ) a nie stawiło się 56 osób z czego 52 osoby przebywają za granicą , 1 osoba 

przebywa w zakładzie karnym a w przypadku 3 osób  miejsce zamieszkania od lat jest 

nieznane. Współczynnik stawiennictwa wyniósł 85,2 %  a przy uwzględnieniu osób 

przebywających od lat za granicą i w zakładzie karnym wskaźnik wyniósł 99,2 %.  

W bieżącym roku 100 % stawiennictwa na 16 gmin powiatu  częstochowskiego osiągnęło 5   

gmin : Dąbrowa Zielona ,Janów Kruszyna, Przyrów i Starcza. 

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego Powiatowa Komisja 

Lekarska uznała : 

- 565 – osób tj. 89,5 % ogółu badanych za zdolnych do służby wojskowej  kat. A, 

- 40 osób tj. 6,3 % ogółu badanych za niezdolnych do służby wojskowej w czasie pokoju  

kat.D, 

- 22  osoby  tj. 3,5 %  ogółu badanych  za  trwale   niezdolnych   do   służby wojskowej kat .E, 

- 4  osoby  tj. 0,6  % ogółu  badanych za  czasowo niezdolne  do   służby wojskowej  kat B 

Spośród 329 przebadanych osób roczników starszych  Powiatowa Komisja Lekarska uznała : 

- 301 osób uznano za zdolnych do czynnej służby wojskowej i otrzymało  kat. A co stanowi 

91,5% 

- 14 osób ogółu badanych za niezdolnych do sł. wojskowej w czasie pokoju kat.D  co stanowi 

4,3%, 

- 12 osób  ogółu badanych  za  trwale   niezdolnych   do   służby wojskowej kat .E co stanowi 
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3,6%, 

- 2 osoby zostały uznane za  czasowo niezdolne do służby wojskowej co stanowi 0,6 %  

kat.B. 

Spośród 10 osób które zgłosiły się przed PKLek 8 kobiet otrzymało kategorię zdrowia A ,          

a  2 osoby otrzymały kategorię zdrowia D . 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE 

CZĘSTOCHOWSKIM 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim działa na podstawie  

art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022 roku  poz. 528) i realizuje 

zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2021 roku odbyła cztery 

posiedzenia. Ze względu na zagrożenie COVID-19 posiedzenia Komisji odbywały się  

w trybie on-line, a wszelkie działania realizowano w ścisłym reżimie sanitarnym. Starostwo 

Powiatowe w Częstochowie oraz jednostki samorządowe z terenu powiatu częstochowskiego 

w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2021” oraz „Bezpieczne ferie 2021” 

organizowanych na terenie województwa śląskiego, inicjowały i promowały na podległym 

terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku. Działania 

odbywały się w ścisłej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Częstochowie,  Komenda Miejską PSP w Częstochowie oraz  Komendą Miejską Policji  

w Częstochowie. Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa  

i porządku na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku przekazał  na ten cel środki 

finansowe Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego w tym zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, 

niezbędnych podczas usuwania skutków  nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Komendzie 

Miejskiej Policji w Częstochowie przekazano walizkę edukacyjną, która zawiera substancje 

przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Wykorzystywana 

będzie, jako narzędzie do walki z narkomanią poprzez zwiększanie świadomości nauczycieli, 

pedagogów, czy rodziców. Funkcjonariusze będą edukować rodziców oraz nauczycieli, 

którzy często nie zdają sobie sprawy, że posiadanie określonych przedmiotów może 

świadczyć o kontakcie z narkotykami i substancjami psychotropowymi. Dodatkowo Starosta 
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przekazał KM Policji elementy odblaskowe, które w ramach kampanii społecznej „Błyszczę 

przykładem” organizowanej wspólnie z częstochowskim oddziałem KRUS będą 

przekazywane dzieciom i młodzieży na terenie powiatu częstochowskiego w celu 

promowania właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zwrócenia uwagi na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ponadto w ramach kampanii w szkołach 

podstawowych na terenie powiatu częstochowskiego odbywają się prelekcje na temat 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Komisja dokonała oceny bezpieczeństwa  po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi 

przez:  

a) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,  

b) Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie,  

wydając pozytywną opinię o pracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie,  

a także oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

Częstochowskiego jako dobry.  

Komisja zapoznała się także ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego za 2021 rok.  

Komisja dokonała analizy zagrożeń i oceny stanu bezpieczeństwa po zapoznaniu się  

z informacjami przedstawionymi przez:  

a) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie,  

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie,  

c) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie. 

Na podstawie przeanalizowanych materiałów Komisja wyraziła pozytywną opinię dotyczącą:  

a) informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z działalności organu 

nadzoru budowlanego na terenie powiatu częstochowskiego,  

b) stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na obszarze powiatu 

częstochowskiego,  

c) stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu częstochowskiego,  

d) stanu bezpieczeństwa sanitarnego w szpitalach na terenie powiatu częstochowskiego. 
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Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym Komisja w trakcie swoich prac 

podejmowała między innymi następujące działania: 

– przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,  

– oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren powiatu. 

W zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności w  2021 roku przeprowadzono kontrole 

oznakowania dróg powiatowych i gminnych w powiecie częstochowskim.  

 

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). 

Tab.35.Przestępstwa w 7 wybranych kategoriach za 2021 r. 
 

Jednostka Kradzież Kradzież 

pojazdów 

Kradzież               

z  

włamanie

m 

Bójka, 

pobicie 

Rozbój Uszkodzenie 

ciała 
Uszkodze

nie 

mienia 

Przestę

pstwa 

ogółem 

Dynamika 

% pos. 

wszczęte 

KP 

Blachownia 
18 0 12 0 3 16 18 67 93,1 

KP  

Kłomnice 
30 4 27 2 1 9 19 92 104,5 

KP  

Koniecpol 
22 1 16 0 0 2 10 51 100 

KP Poczesna 19 0 12 0 0 0 6 37 50,1 

KP Olsztyn 8 0 11 1 4 2 5 31 155,0 

Razem 97 5 78 3 8 29 58 278 92,1 
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Tab.36.Przestępstwa ogółem za 2021 rok 
 

Jednostka Wszystkie przestępstwa zaistniałe w 

rejonie danej jednostki 

Dynamika % pos. wszczęte 

2020 rok  2021 rok  za 2021 rok 

KP  Blachownia 326 333 102,1 

KP  Kłomnice 467 548 117,3 

KP  Koniecpol 197 214 108,6 

KP  Poczesna 295 302 102,4 

KP  Olsztyn 139 141 101,4 

Razem 1424 1538 (+114) 108 

 

Tab.37.Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w 2021 roku 
 

Gmina Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych w 

zdarzeniu 

Liczba rannych 

w zdarzeniu 

Liczba kolizji 

BLACHOWNIA - 

OBSZAR MIEJSKI 

104 2 0 2 102 

BLACHOWNIA - 

OBSZAR WIEJSKI 

48 2 0 3 46 

DĄBROWA 

ZIELONA - 

OBSZAR WIEJSKI 

29 2 0 2 27 

JANÓW - OBSZAR 

WIEJSKI 

65 4 2 3 61 

KAMIENICA 

POLSKA - OBSZAR 

WIEJSKI 

49 9 2 10 40 

KONIECPOL - 

OBSZAR MIEJSKI 

46 3 1 5 43 

KONIECPOL - 

OBSZAR WIEJSKI 

34 5 0 7 29 



  

122 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

Gmina Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych w 

zdarzeniu 

Liczba rannych 

w zdarzeniu 

Liczba kolizji 

KONOPISKA - 

OBSZAR WIEJSKI 

79 7 0 7 72 

KRUSZYNA - 

OBSZAR WIEJSKI 

109 9 2 9 100 

KŁOMNICE - 

OBSZAR WIEJSKI 

141 10 1 14 131 

LELÓW - OBSZAR 

WIEJSKI 

55 9 0 21 46 

MSTÓW - OBSZAR 

WIEJSKI 

141 10 0 13 131 

MYKANÓW - 

OBSZAR WIEJSKI 

324 17 2 24 307 

OLSZTYN - 

OBSZAR WIEJSKI 

90 5 0 10 85 

POCZESNA - 

OBSZAR WIEJSKI 

178 4 0 6 174 

PRZYRÓW - 

OBSZAR WIEJSKI 

19 1 0 1 18 

RĘDZINY - 

OBSZAR WIEJSKI 

108 12 2 13 96 

STARCZA - 

OBSZAR WIEJSKI 

56 3 0 3 53 

 Razem 1675 114 12 153 1561 
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PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU 

 W tym obszarze w dalszym ciągu prowadzone były akcje informacyjne, głównie przez 

dzielnicowych w swoich rejonach służbowych. Funkcjonariusze utrzymywali stały kontakt z 

władzami gmin, sołtysami wsi, proboszczami parafii przekazując im informację  

o zagrożeniach, którzy te informacje podczas spotkań przekazywali mieszkańcom. W trakcie 

prowadzonych rozmów z mieszkańcami informowali o występujących zagrożeniach, a także 

za pośrednictwem aplikacji. „Cyfrowe obserwatorium bezpieczeństwa" przekazywali 

aktualności z rejonów służbowych. Z zachowaniem reżimu sanitarnego prowadzone było 

rozpoznanie środowiska kryminogennego oraz prowadzony był nadzór na osobami 

zdemoralizowanymi min. przebywającymi na przepustkach z Zakładów Karnych oraz 

zwolnionych po odbyciu kary. Systematycznie prowadzone były kontrole miejsc zagrożonych 

wskazanych na podstawie prowadzonych i sporządzanych w systemie miesięcznym analiz 

zagrożeń. 

 

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU 

Celem ograniczenia przestępczości w tym zakresie realizowano przedsięwzięcia 

informacyjne poprzez rozmowy z mieszkańcami, podczas których przekazywano informacje 

jak zapobiegać takim zdarzeniom. Ponadto systematycznie prowadzone były działania przez 

funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. 

Sporządzane były miesięczne analizy stanu bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby. 

Na podstawie tych analiz wdrażano działania własne ukierunkowane na przeciwdziałanie 

przestępstwom oraz zmierzające do zatrzymania sprawców przestępstw. Dzielnicowi  

w szerokim zakresie współpracowali z sołtysami w celu  zatrzymania sprawców przestępstw. 

Funkcjonariusze Policji w szerokim zakresie korzystali z nagrań dostępnych systemów 

monitoringu zarówno samorządowego jak i osób prywatnych. Wzmacniane były służby 

szczególnie w porze wieczorowo - nocnej celem przeciwdziałaniu aktom wandalizmu oraz 

kradzieżom i włamaniom. 
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DEMORALIZACJA ORAZ ZACHOWANIA PATOLOGICZNE WŚRÓD DZIECI                        

I MŁODZIEŻY 

Na spotkaniach z młodzieżą szkolną każdorazowo poruszano tematy związane   

z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz promowano postawy i zachowania, 

pozwalające na uniknięcie konfliktu z prawem. 

Zorganizowano kampanię edukacyjną dla dzieci i młodzież „Lato na wsi"podczas, której 

wykorzystano wytworzone do akcji prezentacje multimedialne z KRUS Cz-wa, ulotki  

i książeczki z KRUS Cz-wae. W Kampanii udział wzięli: Urzędy Gmin, KRUS Cz-wa, 

CARITAS Cz-wa. Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii WP 

KMP w Częstochowie opracowali książeczkę- kolorowankę dla dzieci pt. „Kubuś sam  

w domu" która jest wykorzystywana w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez 

KMP w Częstochowie, a zawiera treści dotyczące bezpieczeństwa w domu, w kontaktach  

z obcymi osobami, w kontaktach ze zwierzętami itp. W roku 2021r., kontynuowano 

zorganizowaną w latach ubiegłych kampanię profilaktyczną „Bezpieczne hasło Rodzinne 

dot. działania przeciwko pedofilii. Kampania ma na celu wypracowanie właściwych postaw 

oraz działań profilaktycznych na wypadek ataków o charakterze pedofilskim. Policjanci 

Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie oraz wszystkich 

jednostek podległych KMP w Częstochowie, regularnie przeprowadzali spotkania 

profilaktyczno-edukacyjne z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, gdzie każdorazowo poruszany był temat bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży. Policjanci na spotkaniach wskazywali jak należy się zachowywać aby być 

bezpiecznym w domu, w drodze do i ze szkoły oraz w szkole lub wśród rówieśników. 

Szczególny nacisk kładziono na całkowity brak tolerowania przemocy rówieśniczej tzw. 

zjawiska „fali". Policjanci przedstawiali także założenia kampanii „Nie reagujesz - 

akceptujesz". W szkołach podczas prelekcji poruszano zagadnienia Kampanii „Bezpieczna 

droga do szkoły, oraz „Bezpieczny powrót do szkoły". Dzielnicowi podczas rozmów  

z dziećmi i młodzieżą przypominali zasady bezpieczeństwa na drodze oraz podczas 

spędzania czasu wolnego. Rozdawano gadżety profilaktyczne oraz opracowano materiały 

medialne wspólnie z oficerem prasowym. Przeprowadzono kampanię informacyjną „STOP 

WAGAROM. Opracowano artykuły prasowe oraz organizowano prelekcję w szkołach. 

Przeprowadzono kampanię „Nienawiści mówię NIE!", podczas której przeprowadzono cykl 
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prelekcji oraz przeprowadzono audycję radiową i oraz konkurs na logo do kampanii, 

skierowany do młodzież szkolnej oraz pedagogów. Kampania poruszała zagadnienia hejtu 

oraz przemocy rówieśniczej. Wspólnie z radiem Jura, wodociągami częstochowskimi 

zorganizowano i przeprowadzono konkurs radiowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. 

Wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym, Izbą Lekarską, Strażą Pożarną zorganizowano 

konkurs on-line dla uczniów „Uratować znaczy żyć". Celem konkursu było propagowanie 

wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

i kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono konkurs 

dla dzieci z ośrodka specjalnego pod nazwą „Bezpiecznie ze Sznupkiem", gdzie poruszono 

problematykę bezpieczeństwa oraz profilaktyki życia codziennego. Funkcjonariusze  

z komórek i jednostek KMP w Częstochowie brali udział w prelekcjach na terenie różnych 

miejscowościach powiatu częstochowskiego. W trakcie tych spotkań bardzo często 

uczestniczyli policjanci Zespołu Konnego i Zespołu Przewodników Psów Służbowych 

Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie. 

                                                                                                                                                      

PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE NARKOTYKOWYM 

Działania KMP w Częstochowie w zakresie przeciwdziałania narkomanii opierają się  

w znacznej mierze na profilaktyce polegającej na dostarczeniu rzetelnej i obiektywnej 

wiedzy o zagrożeniach i skutkach używania środków psychoaktywnych (narkotyków  

i środków zastępczych), przekazaniu przede wszystkim wiedzy o aspektach prawnych  

i odpowiedzialności karnej, wynikającej z posiadania i zażywania środków odurzających,  

a także ryzyku zakażenia np. wirusem HIV w trakcie przyjmowania narkotyków. Na terenie 

szkół całego powiatu częstochowskiego, policjanci organizowali i przeprowadzali spotkania 

z uczniami szkół, na których omawiano zagrożenia wynikające z zażywania środków 

psychoaktywnych: narkotyków i środków zastępczych - dopalaczy i ewentualnych 

konsekwencji prawnych posiadania środków zabronionych przez „ustawę", w tym działania 

 „ Narkotyki i dopalacze zabijają", a także o możliwych konsekwencjach zdrowotnych 

związanych np. z możliwością zarażenia się wirusem HIV itp. Na stronie internetowej KMP 

w Częstochowie cyklicznie zamieszczano treści przestrzegające o konsekwencjach 

zażywania środków zastępczych - tzw. dopalaczy. Przeprowadzono szereg prelekcji online  

z uczniami szkół poruszających tematykę dopalaczy jako zastępczego środka narkotycznego. 
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Przeprowadzono kampanię „Przeciwko narkomanii" skierowaną dla dzieci i młodzieży  

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i przeprowadzono konkurs profilaktyczny. 

Zrealizowano założenia Kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają" skierowaną dla dzieci  

i młodzieży z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz ulotek.  

 

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU 

ZAMIESZKANIA 

Policjanci Wydziału Prewencji oraz podległych Komisariatów Policji stale realizują 

działania w ramach kampanii społecznej "NIE REAGUJESZ- AKCEPTUJESZ" uczestnicząc  

w spotkaniach z młodzieżą w szkołach, z osobami starszymi, przedstawicielami spółdzielni 

mieszkaniowych. W ramach kampanii, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie 

liczby przestępstw pospolitych, tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki, pobicia i rozboje 

ale także reagowanie na np. akty wandalizmu, między innymi poprzez zwiększenie 

świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców powiatu na naruszenie 

przepisów prawa, a także uświadomienie, że właściwa postawa każdego z nas ma wpływ na 

lokalne bezpieczeństwo i właściwe poczucie bezpieczeństwa obywateli. W ramach spotkań  

z młodzieżą szkolną przed feriami i wakacjami 2021 roku, policjanci poruszali tematykę 

związaną z bezpieczeństwem podczas wypoczynku letniego. Realizowali także założenia 

akcji i kampanii: „Bezpieczne ferie”, „Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje" i „Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą". Ponownie funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej, 

Nieletnich i Patologii WP KMP w Częstochowie opracowali i rozpowszechnili ulotkę 

informacyjną i przestrzegającą przed oszustami działającymi pod legendą na tzw. „wnuczka" 

i „policjanta" oraz ulotkę informacyjną wydrukowaną w informatorze dla seniorów tzw. 

„ABC BEZPIECZEŃSTWA SENIORA" przestrzegające przed takimi oszustwami. 

Regularnie na stronie internetowej KMP w Częstochowie oraz aplikacji.  

„Cyfrowe obserwatorium bezpieczeństwa" pojawiały się informacje i ostrzeżenia skierowane 

do seniorów i ich bliskich. Zamieszczane na stronie internetowej treści miały na celu 

uczulenie starszych osób na niebezpieczne kontakty z nieznajomymi oraz unikanie sytuacji, 

w których mogą się stać się ofiarą przestępstwa. We współpracy Oficera Prasowego KMP  

w Częstochowie z lokalnymi rozgłośniami radiowymi - „Radio Jura", „ Radio Katowice" 
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„Radio Fiat", „ Radio Jasna Góra" i „RMF Maxx", a także z telewizją „Tu Katowice", 

informowano o zagrożenia i oszustwach wobec seniorów.  

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH 

Policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie 

oraz jednostek podległych KMP w Częstochowie, regularnie przeprowadzali spotkania 

profilaktyczno-edukacyjne z uczniami szkół podstawowych i średnich gdzie każdorazowo 

poruszany był temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Policjanci na spotkaniach 

wskazywali jak należy się zachowywać aby być bezpiecznym w domu, w drodze do i ze 

szkoły oraz w szkole lub wśród rówieśników. Szczególny nacisk kładziono na całkowity brak 

tolerowania przemocy rówieśniczej tzw. zjawiska „fali". Policjanci przedstawiali także 

założenia kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz”. Policjanci prowadzili szkolenia dla 

nauczycieli i rodziców, a także brali udział w wywiadówkach i spotkaniach z rodzicami, na 

których poruszano tematy dotyczące najczęstszych „problemów" wśród młodzieży 

(narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc itd.). Na bieżąco  podejmowane były interwencje  

w związku z zagrożeniami w szkołach i w ich otoczeniu.  

 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

Zadania zawarte w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 - 2022, stanowią 

podstawowe działania komórki ruchu drogowego, a ich realizacja wynika, także z innych 

przepisów wewnętrznych (resortowych). Działalność ruchu drogowego nakreślana jest na 

podstawie sporządzanych analiz miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, oraz rocznych,  

a także specjalnych wynikających z potrzeby zweryfikowania istniejącego poziomu 

zagrożenia w ruchu drogowym na terenie KMP Częstochowa. Analizy stanowią podstawę do 

tworzenia planów dyslokacji służby, w których lokalizację i termin planowanych, a następnie 

prowadzonych działań dostosowuję się do istniejącego poziomu zagrożenia  

z uwzględnieniem dobowego, tygodniowego oraz miesięcznego rozkładu zdarzeń. 

Dyslokacje uwzględniają między innymi kontrole stanu trzeźwości kierujących, kontrole 

przestrzegania dopuszczalnych prędkości, stanu technicznego pojazdów w tym ciężarowych 

oraz przewożących materiały niebezpieczne. Działalność w powyższych obszarach mająca 
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charakter kontrolno-represyjny jest dopełniana pogłębianiem świadomości wśród wszystkich 

uczestników ruchu drogowego. Działalność edukacyjna prowadzona była wśród dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz seniorów i miała na celu zwiększanie poziomu świadomości  

w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 

Drogowego wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie,                       

w minionym roku uczestniczyli w prelekcjach i pogadankach organizowanych                               

w przedszkolach, szkołach, podczas których poruszali zagadnienia związane                                   

z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, przypominając o zagrożeniach i konsekwencjach 

prawnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Ponadto 

funkcjonariusze prowadzili akcje i działania profilaktyczne skierowane do wszystkich 

uczestników ruchu drogowego. m.in.: działania własne, wojewódzkie oraz krajowe pt.: 

„TRZYMAJ SIĘ PRAWEGO PASA", „BEZPIECZNY PIESZY", „TRZEŹWOŚĆ", 

"DZIAŁANIA NURD", „BEZPIECZNE SKRZYŻOWANIE", „BEZPIECZNY CYKLISTA" 

podejmowano liczne działania profilaktyczno-edukacyjne. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

Dzielnicowi poszczególnych komisariatów oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej 

Policji w Częstochowie w trakcie spotkań z mieszkańcami propagowali wiedzę                              

o zagrożeniach występujących przy korzystaniu z internetu. Uczulali rodziców w kierunku 

kontrolowania witryn internetowych odwiedzanych przez ich dzieci zachęcając do 

korzystania z zabezpieczeń filtrujących niebezpieczne witryny. Policjanci Wydziału 

Prewencji i jednostek podległych KMP w Częstochowie, przeprowadzali spotkania 

profilaktyczno-edukacyjne z uczniami szkół, gdzie każdorazowo poruszany był temat 

zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z sieci internetowej. Zorganizowano 

Kampanię „Życie jest przed Tobą, nie w smartphonie", podczas której uświadamiano zarówno 

dzieciom jak i dorosłym jakie konsekwencje niesie za sobą życie w wirtualnym świecie. 

Wykonano plakaty i ulotki dedykowane do wymienionej kampanii. W ramach działalności 

profilaktyczo-edukacyjnej, policjanci Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie prowadzili 

oraz uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zagrożeń w sieci, a także przestępstw 

popełnianych za pośrednictwem internetu, gdzie zarówno sprawcami jaki i ofiarami tych 

czynów są osoby nieletnie. Kontynuowano akcję pn. „Powstrzymaj falę hejtu" oraz kampanię 



  

129 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

pn. „Wspólnie przeciw przemocy" w szkołach podstawowych i szkołach średnich z terenu 

powiatu częstochowskiego. Zorganizowano akcję pn „Pozytywnie zakręceni  

w cyberprzestrzeni" połączoną z Akcją „Powstrzymaj falę hejtu" w szkołach podstawowych         

i szkołach średnich z terenu miasta i powiatu częstochowskiego. Głównym celem akcji było 

uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niesie za sobą zjawisko cyberprzemocy i zagrożeń 

związanych z bezpieczeństwem w sieci w tym również kradzieży tożsamości i danych.                

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono ponad 100 prelekcji on-line w których 

uczestniczyło około 9500 osób.  

 

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

W skład rejonu operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie o łącznej powierzchni 1679 km2 wchodzi Powiat Grodzki / miasto 

Częstochowa – 160 km2 / oraz Powiat Ziemski / Powiat Częstochowski 1519 km2.  Na terenie 

miasta i Powiatu Częstochowskiego działają 4 Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP,  

1 jednostka Centralnej Szkoły PSP oraz 126 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

w tym 40 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na terenie miasta 

Częstochowy zlokalizowane są 3 Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP i jednostka CS PSP. 

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 13 jednostek OSP, z czego 4 jednostki włączone są do 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Na  terenie powiatu ziemskiego 

zlokalizowana jest JRG PSP w Koniecpolu oraz 113 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, w tym 36 jednostek w KSRG. 

W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru chronionego KM PSP 

Częstochowa podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 1 godzinę i 14 minut.              

Pożary powstawały średnio co 8 godzin i 30 minut, natomiast do miejscowych zagrożeń 

dochodziło średnio co 1 godzinę i 33 minuty. Zaznaczyć należy, iż rok 2021 był już 

kolejnym, który minął dla strażaków pod znakiem koronawirusa. Strażacy niezmiennie 

uczestniczyli w bezpośrednich działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 to m.in. organizacja i nadzorowanie polowych izb przyjęć,  

dystrybucja butli z tlenem, środków dezynfekujących i maseczek oraz informowanie ludności 

o zagrożeniu. Ponadto dokonywali dezynfekcji budynków użyteczności publicznej, służby 

zdrowia i szkół. W minionym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta 
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Częstochowy i powiatu częstochowskiego uczestniczyły aż w 465 takich zdarzeniach.                   

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu częstochowskiego  

zanotowano łącznie 3706 zdarzeń. W porównaniu do roku 2020 wystąpił wzrost ilości 

zdarzeń  o 388. 

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów na terenie miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego w roku 2021: 

− nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy          

i zapałki  –  601  

− nieprawidłowa eksploatacja oraz wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe –  100 

− wady środków transportu – 63 

− wady urządzeń  i instalacji elektrycznych  –  51  

Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń na terenie miasta 

Częstochowy i powiatu częstochowskiego w  roku 2021: 

− nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 1621 

− huragany, silne wiatry, tornada –  790 

− niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 662 

− gwałtowne opady atmosferyczne  – 181 

− wady środków transportu – 146 

− akcje terrorystyczne  - 121 

− wady urządzeń i instalacji gazowych – 69  

− wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych - 50 

− uszkodzenie sieci i instalacji przesyłowych –   41 

Osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń: 

Ogółem w wyniku powstałych zdarzeń, w których udział brały jednostki ochrony 

przeciwpożarowej w roku 2021 śmierć poniosło 65 osób (z czego podczas pożarów 5 osób, 

podczas miejscowych zagrożeń 60 osób). Ponadto w wyniku zaistniałych zdarzeń rannych 

zostało 606 osób z czego 28 podczas pożarów a 578 podczas miejscowych zagrożeń.        

− na terenie miasta ofiary śmiertelne 45 osób, rannych 355, 

− na terenie powiatu ofiary śmiertelne to 37 osób,  rannych 315. 

− na terenie powiatu ofiary śmiertelne to 20 osób,  rannych 251. 
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SYTUACJA WETERYNARYJNA 

W 2021 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Częstochowie było 

zatrudnionych 14 pracowników merytorycznych (wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii) 

oraz wykonywało czynności na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii 20 wyznaczonych 

lekarzy weterynarii. W podmiotach działających na terenie powiatu częstochowskiego 

wyznaczeni lekarze weterynarii poddali badaniu przed i poubojowemu 22 264 sztuk bydła,  

24 owce oraz 2 kozy. Ponadto na terenie powiatu zbadano 93 próby mięsa  świń poddanych 

ubojowi gospodarskiemu oraz  519  prób mięsa odstrzelonych dzików na obecność włośni.  

W żadnej z prób nie stwierdzono obecności włośnia spiralnego (Trichinella spiralis). Wydano 

97 rozstrzygnięć administracyjnych  w obszarze bezpieczeństwa żywności. Skontrolowano  

97 podmiotów nadzorowanych w obszarze zainteresowania zespołu przeprowadzając                 

306 kontroli. Pobrano 192 próby monitoringowe substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych  

u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt,  

w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt do 

badań z zakresu bezpieczeństwa żywności i higieny stwierdzając w 3 przypadkach obecność 

Listeria monocytogenes. W ramach pełnionego nadzoru nad zdrowiem zwierząt w powiecie 

częstochowskim w 2021 r. nie stwierdzono podczas badań kontrolnych zwierząt wystąpienia 

choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania. W trakcie realizacji 

programów zwalczania salmonelloz w stadach drobiu w 2021 r. stwierdzono w 2 stadach 

występowanie pałeczek Salmonella Enteritidis, co skutkowało działaniami określonymi  

w programie. Przeprowadzono 385 kontroli i audytów w 215 podmiotach, 

udokumentowanych w postaci protokołów i raportów. Pobrano 4185 prób do badań 

wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego, w tym monitoringu, programów zwalczania 

chorób. W tym wykonano 1853 badań rozpoznawczych w kierunku gruźlicy bydła, 960  

w kierunku brucelozy bydła i 960 w kierunku enzootycznej białaczki bydła.  Wydano 274 

rozstrzygnięcia administracyjne w obszarze zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Jednym  

z problemów, jeśli chodzi o profilaktykę i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt jest 

obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Wielu właścicieli psów nie poddaje 

ich szczepieniu, co skutkowało nałożeniem przez Inspekcję Weterynaryjną 18 grzywien  

w drodze mandatów karnych, na łączną sumę 1600 zł. Przeprowadzono łącznie 77 kontroli 
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identyfikacji i rejestracji zwierząt, z czego stwierdzono uchybienia w 28 siedzibach stad,                     

co skutkowało nałożeniem kar za niespełnienie przez gospodarstwa wymagań ustawy  

o identyfikacji i rejestracji zwierząt w postaci grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę  

3 500 zł. Przeprowadzono 126 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o dobrostanie 

zwierząt. Stwierdzono 4 naruszenia przepisów o minimalnych warunkach utrzymania 

zwierząt czego skutkiem były wszczęcia postępowań administracyjnych oraz powiadomienie 

organów ścigania. Ponadto skontrolowano 13 miejsc hodowli zwierząt np. papug i wydano  

40 zaświadczeń o urodzeniu w niewoli. Z uwagi na wystąpienie ognisk ASF na terenie 

powiatu włoszczowskiego gmina Koniecpol znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami 

I, czego skutkiem było nałożenie na hodowców trzody chlewnej w obszarze, szeregu nowych 

obowiązków. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie w związku z występowaniem 

na terytorium naszego kraju afrykańskiego pomoru świń (ASF)podjął czynności mające na 

celu przeciwdziałaniu ewentualnemu przedostaniu się choroby na teren powiatu. Przede 

wszystkim kontynuowano kampanię informacyjną z 2020 roku polegającą na 

rozpowszechnianiu wśród hodowców trzody chlewnej, kół łowieckich, urzędów gmin ulotek 

informacyjnych o chorobie (rozkolportowano 1400 ulotek). Ponadto Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Częstochowie w 2021 r. kontynuował prowadzenie szkoleń dla lekarzy 

weterynarii, hodowców w zakresie rozpoznawania, zgłaszania i zwalczania ASF. W wyniku 

tego przeszkolono 340 osób. W celu rozeznania sytuacji epizootycznej dotyczącej ASF wśród 

dzików żyjących na terenie powiatu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie pobrał 

próbki od 39 padłych dzików w kierunku ASF. Pobrane próby dały wyniki ujemne. Ponadto 

pobrano i przekazano do badania w kierunku klasycznego pomoru świń (CSF)  

w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach 71 próbek krwi pochodzącej                   

od dzików odstrzelonych na terytorium administracyjnym powiatu. 

W związku z występowaniem na terytorium UE wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie podjął kampanię informacyjno-szkoleniową 

wśród lekarzy weterynarii oraz hodowców drobiu mającą na celu ewentualne wczesne 

wykrycie tej jednostki chorobowej oraz szybką jej eliminację. Rozesłano do wszystkich 

urzędów gmin powiatu częstochowskiego, zarejestrowanych podmiotów utrzymujących drób, 

Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, pisma z informacją: nt. grypy ptaków wraz z ulotką dotyczącą zasad 
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bioasekuracji informującą o zagrożeniach wirusami grypy oraz Rozporządzeniem MR i RW  

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091), z prośbą o ich kolportaż wśród hodowców  

w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ze względu na stwierdzone ognisko HPAI 

na terenie miejscowości Szczekociny, część gminy Lelów znalazła się w obszarze 

zagrożonym, skutkiem czego było nałożenie Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego                        

na utrzymujących drób na tym terenie, szeregu obowiązków w postaci nakazów i zakazów.  

W 2021 roku kontynuowana była akcja z 2020 roku rutynowych kontroli gospodarstw 

utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Kontrolę prowadzili pracownicy Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie oraz  jeden urzędowy lekarz weterynarii. Podczas 

kontroli sprawdzana była bioasekuracja tych gospodarstw tj. zabezpieczenie obiektów przed 

zawleczeniem chorób zakaźnych, a hodowcy informowani byli na miejscu o potencjalnych 

zagrożeniach, a w szczególności o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń oraz wysoce 

zjadliwą grypą ptaków. Podczas tych wizyt poza informacją merytoryczną przekazywano 

materiały informacyjne dotyczące bioasekuracji gospodarstw . 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie brał udział w spotkaniach i szkoleniach na 

terenie powiatu częstochowskiego, na których poruszał kwestie dotyczące prawa krajowego  

i unijnego w zakresie między innymi utrzymania zwierząt gospodarskich, profilaktyki  

i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz uboju zwierząt przeznaczonych do produkcji 

mięsa na użytek. Łącznie w 2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie wziął 

udział w 17 spotkaniach o charakterze informacyjno-szkoleniowym, w których uczestniczyło 

340 przedstawicieli instytucji samorządowych, inspekcji sanitarnej, hodowców, właścicieli 

nadzorowanych podmiotów. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Częstochowie 

sprawowano też nadzór nad produkcją pasz dla zwierząt oraz utylizacją. Nadzór ten prowadził 

zespół ds. pasz i utylizacji, który  dokonał 103 kontroli. Pobrano 42 próby urzędowe do badań 

monitoringowych w celu sprawdzenia zdrowotności i jakości pasz. Nie stwierdzono 

przekroczeń norm jakościowych i ilościowych w produkowanych paszach.  

W trakcie prowadzonych działań inspekcyjnych na terenie powiatu częstochowskiego 

pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii współpracowali z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policją, 

Państwową Strażą Pożarną jak także z wszystkimi burmistrzami i wójtami.  
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Zdrowie ludzi zależy bezpośrednio od skutecznej pracy Inspekcji Weterynaryjnej 

nadzorującej produkcję żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pracownicy 

Inspekcji zapewniają ochronę zdrowia zwierząt, strzegą bezpieczeństwa epizootycznego, 

kontrolując ten obszar odpowiadają za  bezpieczeństwo i jakość produktów pochodzenia 

zwierzęcego oraz zasady ich przetwarzania, przechowywania oraz wprowadzania do obrotu.  

Reasumując, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie stwierdza że, Inspekcja 

Weterynaryjna na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 r. wykonała powierzone zadania, 

zapewniając pełną ochronę zdrowia publicznego oraz ochronę zdrowia zwierząt. 

 

STAN  SANITARNY 

W 2021 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie 

prowadziła analizę zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne oraz brała udział w realizacji 

programu profilaktyki zakażeń szpitalnych poprzez pełnienie nadzoru nad działaniami 

przeciwepidemicznymi w podmiotach leczniczych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu egzekwowano prawidłowe 

stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki, właściwą organizację pracy w oddziałach  i zapleczu 

szpitali. W przypadku chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez czynne 

uodpornienie populacji stosowane były szczepienia ochronne obowiązkowe u dzieci 

i młodzieży od 0 do 19 roku życia oraz osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie, 

w tym szczepienia poekspozycyjne przeciw tężcowi i wściekliźnie oraz szczepienia zalecane, 

które nie są finansowane z budżetu państwa.  Na terenie powiatu częstochowskiego 

przeprowadzono ogółem 86 kontroli sanitarnych, w tym 71 kontroli planowanych i 15 

kontroli ponadplanowych  (dla porównania w 2020 r.  przeprowadzono 13 kontroli, w tym 11 

kontroli planowanych i 2 kontrole ponadplanowe). W ramach nadzoru sanitarnego w 2021 r. 

wydano 1 decyzję administracyjną na poprawę stanu technicznego w związku  

z prowadzonym nadzorem nad podmiotami leczniczymi. W związku z nieprzestrzeganiem 

obowiązku kwarantanny  i izolacji  nałożono 5 kar pieniężnych na łączną kwotę  12 500,00 zł. 

W roku sprawozdawczym wzrosła  liczba dzieci, których rodzice uchylali się od obowiązku 

szczepień ochronnych do 189 przypadków i zwiększyła  się  o 11,11%  

w stosunku do roku poprzedniego  (168 osób). Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych 

opracowano na podstawie zgłoszeń przez lekarzy z podmiotów leczniczych zachorowań na 
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choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia. Rejestracja zgłoszonych zachorowań odbywała się  

w oparciu o aktualne definicje przypadków chorób zakaźnych opracowane przez Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego - PZH na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.  

W 2021 r.  na terenie powiatu częstochowskiego zarejestrowano ogółem 8 212 zachorowań  

na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia objęte obowiązkiem zgłaszania. W porównaniu  

z rokiem 2020  odnotowano wzrost  liczby zachorowań o 44,8%. Wzrost liczby zachorowań 

dotyczył przede wszystkim nowego wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

Z powodu zachorowań na choroby zakaźne hospitalizowano 555 osób, co stanowiło 6,76% 

ogółu zachorowań. Dla porównania w 2020 roku hospitalizowano 374 osoby. Najwięcej osób 

hospitalizowano z powodu COVID-19 – ogółem 403 pacjentów, co stanowiło 72,6% 

wszystkich hospitalizowanych z powodu chorób zakaźnych. W 2021 r. na terenie Powiatu 

częstochowskiego odnotowano 242 zgony z powodu chorób zakaźnych. Były to zgony osób 

dorosłych z powodu gruźlicy płuc – 1 przypadek, natomiast pozostałych 241 przypadków 

dotyczyło COVID-19. W roku sprawozdawczym sytuacja epidemiologiczna dotycząca 

chorób zakaźnych na terenie powiatu częstochowskiego wykazała zmiany w porównaniu  

z poprzednim rokiem. Zaobserwowano spadek chorób układu pokarmowego,                           

w tym  zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A.  

Najczęstszymi chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego była ospa wietrzna. Szczegółowe 

dane liczbowe dotyczące wybranych chorób zakaźnych w latach 2016-2021 zostały 

przedstawione w tabeli. 

Tab.38. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w latach 2016-2021 
 

L.p. Jednostka chorobowa Ilość zachorowań/hospitalizacje 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Salmonellozy – 

zatrucia pokarmowe 

48/39 32/27 57/17 39/33 14/10 26/18 

2. Salmonellozy – 

zakażenia pozajelitowe 

0/0 0/0 2/2 0/0 0/0 0/0 

3. Czerwonka bakteryjna 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

4. Inne bakteryjne 

zakażenia  jelitowe - 

ogółem 

- w tym dzieci do lat 2 

 

 

68/68 

33/33 

 

 

58/57 

27/26 

 

 

60/60 

28/28 

 

 

55/55 

26/26 

 

 

27/24 

12/10 

 

 

18/18 

6/6 
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L.p. Jednostka chorobowa Ilość zachorowań/hospitalizacje 

5. Wirusowe zakażenia                

jelitowe –  

ogółem 

- w tym dzieci do lat 2 

 

 

198/192 

76/76 

 

 

198/195 

78/76 

 

 

141/141 

75/75 

 

 

186/180 

110/107 

 

 

48/47 

30/29 

 

 

57/53 

36/35 

6. Biegunki i zapalenia 

żołądkowo-jelitowe 

BNO, o 

prawdopodobnie 

zakaźnym 

pochodzeniu- ogółem 

w tym dzieci do lat 2 

 

 

 

 

70/17 

15/11 

 

 

 

 

65/21 

18/13 

 

 

 

 

88/29 

26/23 

 

 

 

 

104/32 

36/23 

 

 

 

 

66/21 

32/14 

 

 

 

 

69/11 

29/6 

7. Krztusiec 10/2 2/1 5/3 3/1 3/2 1/0 

8. Szkarlatyna 59/0 16/1 34/0 34/1 25/0 8/0 

9. Zapalenie opon 

mózgowych i/lub 

mózgu ogółem 

w tym wywołane 

przez:  

-Haemophilus 

influenzae 

- inne bakteryjne 

-wirusowe 

 

 

3/3 

 

0/0 

1/1 

2/2 

 

 

2/2 

 

0/0 

0/0 

2/2 

 

 

2/2 

 

0/0 

1/1 

1/1 

 

 

3/3 

 

0/0 

2/2 

1/1 

 

 

0/0 

 

0/0 

0/ 

 

0 

0/0 

 

 

2/1 

 

0/0 

0/0 

0/0 

10. Inwazyjna choroba 

meningokokowa 

- ogółem  

w tym-zapalenie opon 

mózgowych i/lub 

mózgu 

-posocznica 

-inna określona i nie 

określona 

 

 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

 

1/1 

 

0/0 

1/1 

0/0 

 

 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

11. Borelioza ( choroba        

z Lyme ) 

58/4 47/2 3/0 35/7 8/3 35/1 

12. Pokąsanie przez 

zwierzęta,  

w tym ilość osób 

zaszczepionych 

 

72/0 

 

15/0 

 

120/0 

 

31/0 

 

100/0 

 

27/0 

 

83/0 

 

24/0 

 

52/0 

 

14/0 

 

24/0 

 

7/0 
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L.p. Jednostka chorobowa Ilość zachorowań/hospitalizacje 

p/wściekliźnie 

13. Ospa wietrzna      718/1 477/1 759/2 460/0 284/0 385/0 

14. Różyczka 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

15. WZW – ogółem 

w tym: WZW typu A 

            WZW typu B 

            WZW typu C 

21/1 

0/0 

12/0 

9/1 

14/6 

3/3 

4/0 

7/3 

71/61 

62/55 

0/0 

9/6 

48/41 

45/38 

1/1 

2/2 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

6/2 

2/2 

3/0 

1/0 

16. Świnka 6/0 5/0 5/0 7/0 0/0 1/0 

17. Tężec 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

18. Gruźlica 22/21 21/21 32/32 32/32 15/15 18/18 

19. Zachorowania 

grypopodobne 

14699/0 17483/0 18780/0 12969/0 6799/0 4953/0 

20. Grypa A/H1N1 ogółem 

w tym dzieci 0-14 lat 

1/1 

0/0 

3/3 

1/1 

0/0 

0/0 

6/6 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

21. Zakażenia SARS-CoV-

2 (COVID-19) 

0/0 0/0 0/0 0/0 3933/202 7513/40

3 

 

W roku 2021 na terenie Powiatu częstochowskiego  przeprowadzono 8014 wywiadów 

epidemiologicznych, w tym  7869 w związku z zachorowaniami na Covid-19. 

 

Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) 

W roku sprawozdawczym na terenie powiatu częstochowskiego zarejestrowano 

łącznie  7513 przypadków zachorowań na COVID-19, w tym hospitalizowano 403 osoby.           

Na dzień  31 grudnia 2021 r. odnotowano 6 320 ozdrowieńców. W związku ze zgłoszonymi 

przypadkami zachorowań  na COVID-19 przeprowadzono łącznie 7869 wywiadów 

epidemiologicznych.  

W związku z nieprzestrzeganiem obowiązku kwarantanny  i izolacji  nałożono 5 kar 

pieniężnych na łączną kwotę  12 500,00 zł. W związku ze zmianą przepisów prawa od dnia 

26 października 2020 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydawał decyzji 

administracyjnych. W  roku sprawozdawczym izolacją domową objęto łącznie 5 912 osób, 

obowiązkową kwarantanną domową 13 327 osób. Do wymazów w kierunku badań 

koronawirusa SARS-CoV-2  skierowano łącznie  235 osób. Z powodu zachorowań 
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wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 odnotowano do dnia 31 grudnia 2021 r. łącznie  

241 zgonów, w tym 191 osób miało  choroby współistniejące. Zgony dotyczyły 130 

mężczyzn i 111 kobiet.  W grupie wiekowej 20-50 lat odnotowano   

9 zgonów, w grupie 51-70 lat odnotowano 84 zgony, w grupie 71-80 lat odnotowano 72 

zgony,  w grupie powyżej 81 lat odnotowano 76 zgonów. Najmłodszą ofiarą Covid-19 była 

24 letnia kobieta (wykazano choroby współistniejące), a najstarszymi 2 - 98 letnie kobiety 

(również z wykazanymi chorobami współistniejącymi). W związku z wprowadzeniem badań 

mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 losowo wybrane próbki poddawane były dodatkowo 

sekwencjonowaniu w celu określenia typu wariantu. Wyniki sekwencjonowania uzyskano dla 

19 próbek. Dominującym wariantem był wariant indyjski - podtyp 2 (B.1.617.2), 10 

przypadków, który stanowił 52,6%. Kolejnym stwierdzonym serotypem był wariant brytyjski 

1 (B.1.1.7) uzyskało go 5 osób, co stanowiło 26,3 %. Ponadto stwierdzono 1 przypadek typu 

dzikiego. W przypadku 3 próbek nie udało się ustalić, jakiego typu wariantu dotyczą badane 

próbki. Ponadto w analizowanym okresie odnotowano 20 zbiorowych ognisk zachorowań na  

Covid-19.  Ogniska wystąpiły m.in. w Schronisku dla Bezdomnych, DPS, Ośrodku Leczenia, 

Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, Domu dla Dzieci, zakładach pracy i obiektach nauczania  

i wychowania. W ogniskach odnotowano łącznie 86 przypadków  zachorowań.  

Na bieżąco przesyłano do podmiotów leczniczych  uaktualnioną „Definicję przypadku                 

na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem Covid-19” i zwracano się  

z prośbą  o zachowanie czujności epidemiologicznej, w tym wszelkich procedur 

przeciwepidemicznych oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej pracownikom 

sektora ochrony zdrowia. Jednocześnie na podstawie wyników dochodzenia 

epidemiologicznego kwalifikowano osoby do odbycia obowiązkowej izolacji domowej, 

kwarantanny domowej lub obejmowano osoby nadzorem epidemiologicznym. W celu 

monitorowania ich stanu zdrowia pracownicy informowali o terminach izolacji i kwarantanny 

domowej. Każdorazowo osoba otrzymywała informację, że w przypadku pogorszenia się 

stanu zdrowia powinna skontaktować się z lekarzem POZ, Stacją Pogotowia Ratunkowego 

lub numerem alarmowym 112. 
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Choroby układu pokarmowego 

Do tej grupy chorób zalicza się: nagminne zapalenie przyusznic (świnkę), ospę wietrzną, 

krztusiec, odrę, różyczkę, płonicę. Źródłem zakażenia w/w chorób jest człowiek, a zakażenie 

przenosi się drogą powietrzno-kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt  

z osobą chorą. Przeciwko wielu chorobom  zakaźnym wieku dziecięcego prowadzone są 

obowiązkowe szczepienia ochronne. W 2021 r. zanotowano wzrost liczby zachorowań na 

ospę wietrzną z 284 przypadków w 2020 r. do 385 w roku sprawozdawczym. Zdecydowana 

większość zachorowań dotyczyła osób do 14 roku życia. Zachorowania w tym przedziale 

wieku stanowiły 99,7% przypadków  wszystkich zachorowań na ospę wietrzną. Przeciw ospie 

wietrznej prowadzone były szczepienia zalecane oraz bezpłatne szczepienia w grupach 

ryzyka, tj. u dzieci z zaburzeniami odporności i osób z ich otoczenia do lat 13 oraz dzieci 

uczęszczających do żłobka. W 2021 r. przeciwko ospie wietrznej zaszczepiono łącznie                 

51 osób. W 2021 r. odnotowano 1 przypadek zachorowania na krztusiec. Zachorowania               

na  pozostałe  choroby zakaźne wieku dziecięcego kształtowały się następująco: 

• świnka - 0 zachorowań w 2020 r.  i  1 przypadek w  2021 r., 

• płonica - 25 przypadków w 2020 r. i 8 zachorowań w 2021 r. 

Nie odnotowano zachorowań na różyczkę oraz odrę. Choroby te objęte są przez WHO  

programem eliminacji, który m.in. obejmuje potwierdzenie laboratoryjne, każdego 

podejrzenia  o zachorowanie. 

 

Wirusowe zapalenie wątroby (wzw B,  wzw C). 

Choroby tej grupy szerzą się głównie poprzez krew (wskutek zabiegów medycznych -  

przetaczania krwi, przeszczepów narządów, zabiegów niemedycznych takich jak: tatuaże, 

przekłuwanie uszu czy akupunktury) oraz drogą seksualną. W roku 2021 nie zarejestrowano  

przypadków ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Brak ostrych zachorowań to 

rezultat masowo prowadzonych szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B. 

Potwierdzono natomiast  3 przypadki przewlekłe i bliżej nieokreślone. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie w ramach nadzoru 

epidemiologicznego prowadzonego w związku ze zgłoszeniami zachorowań/podejrzeń 

zachorowań na WZW typu B i C kieruje na szczepienia przeciwko WZW typu B osoby  

z otoczenia nosicieli HBV, a także osoby zakażone wirusem HCV. Szczepienia przeciwko 
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WZW typu B tych osób finansowane są z budżetu państwa. Zachorowania na przewlekłe 

WZW typu B i C w latach 2017-2021 przedstawiono  w formie graficznej. 

 

 Zachorowania na grypę i zakażenia grypopodobne 

Na terenie powiatu częstochowskiego stale monitorowana była sytuacja epidemiologiczna 

zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne na podstawie tygodniowych raportów 

przysyłanych przez placówki medyczne. Na całkowitą liczbę zachorowań na grypę oraz 

infekcje grypopodobne  składały się zachorowania występujące szczególnie w okresie 

jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym należące odpowiednio do jednego sezonu 

epidemicznego. Liczba zgłoszonych zachorowań grypopodobnych w porównaniu do roku 

2020 spadła  o 27%. Było to odpowiednio 6799 przypadków w 2020 r. i 4953 przypadków  

w 2021 r. Największą liczbę zachorowań grypopodobnych w roku sprawozdawczym 

zgłoszono w styczniu i lutym. 

 

Inne choroby zakaźne 

W 2021 r. zaobserwowano wzrost liczby zgłaszanych przypadków przenoszonej przez 

kleszcze boreliozy. Zarejestrowano 35 przypadków.  

Nadal zagrożeniem dla ludności były pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę. 

Ogółem zarejestrowano 24 przypadki pogryzienia przez zwierzęta. Najczęściej były                     

to pokąsania przez psy - 20 przypadków, które stanowiły 83,3% wszystkich pokąsań.   

W 2 przypadkach były to pokąsania przez szczury. Inne zwierzęta to mysz oraz kot  -                    

po 1 przypadku.  Brak możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia pociągał za sobą 

konieczność wdrożenia szczepień przeciw wściekliźnie u osób pokąsanych. Szczepienia 

przeciwko wściekliźnie podjęto u 7 osób pokąsanych. W 2021 r. zarejestrowano i objęto 

nadzorem epidemiologicznym 18 osób, u których stwierdzono zachorowanie na gruźlicę. 

Najczęściej była to gruźlica płuc. Przypadki te dotyczyły  w większości mężczyzn. Były                 

to głównie osoby bezrobotne, emeryci i renciści. Zapadalność  na 100 000 mieszkańców              

na wybrane choroby zakaźne w latach 2017 - 2021 przedstawiono w formie wykresów 

graficznych. 
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Szczepienia 

W 2021 r. na terenie powiatu częstochowskiego obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi 

zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych objęto łącznie 22 437 osób w  przedziale 

wiekowym od 0 do 19 roku życia. Szczepienia realizowano w 86 punktach szczepień, w  tym 

84 punktach szczepień  mieszczących się w przychodniach, w 1 oddziale noworodkowym, 

oraz w 1 izbie przyjęć w szpitalu. W roku sprawozdawczym skontrolowano 27 działających 

punktów szczepień, przeprowadzając 27 kontroli. Wszystkie skontrolowane punkty szczepień 

spełniały wymagania, jakim powinny odpowiadać gabinety o charakterze zabiegowym oraz 

warunki zachowania zasad łańcucha chłodniczego, wymaganego przy przechowywaniu 

preparatów szczepionkowych. 

W 2021 r. liczba dzieci, których rodzice uchylali się od obowiązku szczepień ochronnych 

wyniosła 189 i uległa zwiększeniu o 11,11 % w stosunku do 2020 r. (168 osób). Jedną 

z przyczyn była odmowa zaszczepienia dziecka wyrażana przez rodziców na piśmie.  

Placówki wykonujące szczepienia ochronne na terenie powiatu częstochowskiego zgłosiły            

23 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych (w większości były to odczyny            

po szczepieniu przeciw Covid-19 natomiast po szczepieniach innych zgłoszono                            

10 przypadków - jeden przypadek zgłoszony jako poważny, pozostałe przypadki o były  

łagodnym przebiegu). Ze zgłoszonych przypadków odczynów poszczepiennych  przeciwko 

Covid-19  odnotowano jeden przypadek ciężki, dwa przypadki poważne, a pozostałe                    

to przypadki o łagodnym przebiegu. Jednym  przypadek wymagał  hospitalizacji, a pozostałe 

diagnozowano ambulatoryjnie. 

Szczepienia wykonywane były zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych, 

a ich wykonawstwo w rocznikach od 0 do 2 lat było na poziomie porównywalnym, natomiast 

w rocznikach od 6 do 19 lat na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego.  

 

 Nadzór nad obiektami prowadzącymi działalność leczniczą 

W 2021 r. pod nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w powiecie częstochowskim objętych było 35 obiektów prowadzących działalność leczniczą - 

przychodnie i poradnie prowadzące działalność ambulatoryjną, gabinety indywidualnej  

i specjalistycznej praktyki lekarzy dentystów.  
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W obiektach prowadzących działalność medyczną będących pod nadzorem Powiatowej Stacji 

przeprowadzono ogółem 59 kontroli sanitarnych. W ramach realizacji programu profilaktyki 

szpitalnej przeprowadzono 1 kontrolę kompleksową, 18 kontroli przeprowadzono  

w gabinetach stomatologicznych i 39 kontroli  w przychodniach i poradniach prowadzących 

działalność ambulatoryjną. W roku sprawozdawczym rozpatrzono 1 interwencję w Domu dla 

Dzieci. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 4 ogniska zakażeń szpitalnych, w tym  

2 wywołane przez Clostridium difficile, w którym zachorowało 7 osób i 2 wywołane przez 

Acinetobacter baumannii KPC,  MDR,  w  którym  zachorowało 13 osób. 

 

Ocena stanu sanitarnego w obiektach żywnościowo-żywieniowych 

W 2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie obejmowała 

nadzorem 1117 obiektów żywnościowo –żywieniowych zlokalizowanych na terenie 16 gmin 

powiatu częstochowskiego.  Nadzór sanitarny sprawowany był również w 369 blokach 

żywieniowych placówek szkolno-przedszkolnych, medycznych, opiekuńczych, zakładach 

pracy oraz w aptekach i obiektach na stacjach paliw. Przeprowadzono 474 kontroli 

sanitarnych i rekontroli  (w 2020 r. -484). Przeprowadzono 205 kontroli planowych oraz 269 

ponadplanowych, które wynikały m.in. z prowadzonych akcji,  otrzymanych interwencji 

klientów, powiadomień w systemie RASFF oraz wniosków stron i rekontroli. Stan sanitarny 

nadzorowanych obiektów oceniony był zgodnie z procedurami urzędowej kontroli żywności 

oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przeprowadzona ocena 

stanu sanitarnego w 205 obiektach wykazała, że 4 zakłady obrotu żywnością uzyskały ocenę 

niezgodną  z wymaganiami, co stanowi 1,9 % w stosunku do wszystkich obiektów poddanych 

ocenie zgodności (w 2020 r. wskaźnik ten wynosił 1,7 %). Obiekty oceniono ,,jako 

niezgodne” z uwagi na: wprowadzanie środków spożywczych do obrotu handlowego                  

po upływie terminu przydatności do spożycia, brak dokumentacji zdrowotnej, brak w 

obiekcie dostępu do punktu wodnego do mycia rąk i sprzętu pomocniczego, nieprawidłowy 

stan sanitarno-techniczny, brak zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami natury sanitarno-technicznej wydano 25 

decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień (2020 r. - 33),  

z czego 3 decyzje zakazujące wprowadzania do obrotu środków spożywczych niewłaściwej 

jakości zdrowotnej. Za stwierdzone zaniedbania w zakresie bieżącego stanu sanitarno - 
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higienicznego nałożono na osoby winne 37 mandatów karnych na  kwotę 7 100 zł.  (w 2020 r. 

- 27 mandatów na kwotę 3.900 zł.). Szczegółowe dane liczbowe dotyczące działalności 

kontrolno-represyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

 Akcje i działania ukierunkowane problemowo 

W roku 2021 r. przeprowadzono kontrole sanitarne w ramach następujących akcji:  

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania zorganizowano                     

15 placówek półkolonijnych. Przeprowadzono łącznie 15 kontroli sanitarnych wspólnie                  

z sekcją NS/HDM. Placówki zlokalizowane były na terenie 4 gmin powiatu 

częstochowskiego tj. gminy Konopiska, Olsztyn, Janów i Lelów. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień natury sanitarno-higienicznej.                   

Nie odnotowano również skarg oraz przypadków zatruć pokarmowych. 

2. Nadzór nad warunkami sanitarnymi obiektów zlokalizowanych na trasach turystycznych.  

W sezonie turystyczno-pielgrzymkowym w okresie od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r. 

przeprowadzono w obiektach żywnościowo-żywieniowych i produkcyjnych usytuowanych  

w okolicach Jasnej Góry oraz na trasach turystycznych łącznie 36 kontrole. W 5 obiektach 

stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej, w związku z czym nałożono 

łącznie 5 mandatów karnych na kwotę 800 zł oraz wydano stosowne zalecenia pokontrolne. 

Ponadto w 1 obiekcie  stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-techniczne, w wyniku czego 

wydano decyzję nakazującą.  

 

3. Nadzór nad materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością. 

W okresie od 01.07.2021 - 31.12.2021 r. przeprowadzono akcję w związku z pismem GIS  

w sprawie unijnej akcji kontrolnej dotyczącej materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, importowanych z państw trzecich, w szczególności 

z Chin, zawierających niedozwolony składnik – mielony  lub sproszkowany bambus. 

Przeprowadzono 13 kontroli sanitarnych, w czasie których nie stwierdzono w obrocie 

przedmiotowych materiałów i wyrobów zawierających niedozwolony składnik.   
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4.  Działania podejmowane w związku z występowaniem przypadków ASF w Polsce. 

W związku z pismem GIS dotyczącym występowania przypadków ASF w Polsce, 

przeprowadzono 59 kontroli planowych i ponadplanowych w obiektach wprowadzających              

do obrotu  mięso, wyroby wieprzowe oraz dziczyznę. Przedmiotem kontroli było ustalenie 

źródła pochodzenia mięsa, sprawdzenie dokumentacji dostaw wraz z HDI oraz sposobu 

zagospodarowania odpadów. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w kontrolowanych 

obszarach.   

5.  Nadzór nad grzybami i przetworami grzybowymi.  

W związku z pismem  GIS w sprawie wzmożenia nadzoru nad obrotem grzybami  

i przetworami grzybowymi  przeprowadzono 20 kontroli sanitarnych, w czasie których nie 

stwierdzono nieprawidłowości. Na podstawie przedłożonych w czasie kontroli dokumentacji 

dostaw wraz z atestami wydanymi przez grzyboznawców, potwierdzono zgodność 

ocenianych gatunków grzybów.   

6. Nadzór nad warunkami sprzedaży żywności, ze szczególnym uwzględnieniem terminów 

przydatności do spożycia oraz przechowywania wód butelkowanych i napojów.  

W okresie od 20.06.2021 do 30.09.2021 r. w związku z otrzymanym pismem GIS, 

przeprowadzono 82 kontrole sanitarne w w/w zakresie, w czasie których w 12 obiektach 

stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przechowywania żywności. Nałożono 12 mandatów 

karnych na kwotę 1 550 zł. Kontrole sprawdzające wykazały usunięcie stwierdzonych  

7.  Nadzór nad warunkami dostaw żywności do konsumenta w zakresie realizacji zamówień.  

W związku z otrzymanym pismem GIS dotyczącym oceny warunków dostaw żywności do 

konsumenta w ramach realizacji zamówień zostało przeprowadzonych 35 kontroli sanitarnych 

w obiektach żywienia zbiorowego typu otwartego. W 4 obiektach stwierdzono nieprawidłowy 

stan sanitarno-higieniczny oraz niezgodne z zaleceniami producentów przechowywanie 

środków spożywczych. Za w/w nieprawidłowości  nałożono 4 mandaty karne na łączną  

kwotę 900 zł. Kontrole sprawdzające wykazały usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

8.  Akcja w zakresie kontroli żywienia pacjentów w szpitalach.  

W związku z otrzymanym pismem GIS dotyczącym kontroli żywienia pacjentów w szpitalach  

skontrolowano w/w placówkę, prowadzącą żywienie w systemie cateringowym. 

Przeprowadzona w czasie kontroli ocena jadłospisów nie wykazała odchyleń od zalecanych 

norm.   



  

145 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

 

9. Działania przeciwepidemiczne w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

W 2021 r. prowadzony nadzór nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi odnosił się 

również do oceny przestrzegania obowiązujących zasad uregulowanych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych GIS ws. funkcjonowania 

obiektów żywieniowych. W czasie kontroli sanitarnych przekazywano ulotki informacyjne  

nt. zapobiegania zakażeniu koronawirusem. W kontrolowanych obiektach w większości  

stwierdzono przestrzeganie obowiązujących zasad wynikających z przepisów prawnych 

wytycznych GIS. W ramach prowadzonych działań przeciwepidemicznych wystosowano 

pisma do właścicieli sieci handlowych z zaleceniem szczególnego nadzoru swojego personelu 

pod kątem stosowania i każdorazowej zmiany rękawiczek jednorazowego użytku na 

stanowiskach obsługowych, zakrywania ust i nosa,  zwiększenia częstotliwości mycia                    

i dezynfekcji stanowisk kasowych, terminali płatniczych, koszyków zakupowych oraz 

zapewnienia  

 

Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej 

W 2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie w ramach 

bieżącego nadzoru sanitarnego kontrolowała przestrzeganie przepisów określających 

wymagania higieniczne i zdrowotne, celem ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 

wpływem komunalnych szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, w odniesieniu  do: 

• urządzeń do zaopatrywania w wodę i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi; 

• wód  wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji; 

• obiektów użyteczności publicznej; 

• podmiotów leczniczych.  

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 403 kontrole sanitarne w 368 obiektach użyteczności 

publicznej, spośród 643 ujętych w ewidencji, co stanowiło 60% obiektów. Ogółem zostały 

wydane 33 decyzje (w 2020 r. – 73),  w tym: 5 decyzji terminowych dotyczących poprawy 

jakości wody przeznaczonej do picia, 1 decyzja w celu poprawy jakości wody ciepłej,  
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6 decyzji umarzających wszczęte postępowania. Ponadto w formie decyzji wydano                      

20 zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji, 1 decyzję oceniającą jakość wody na pływalni. 

 

Urządzenia do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi. 

Mieszkańcy powiatu częstochowskiego zaopatrywani byli w wodę do spożycia wyłącznie  

z ujęć podziemnych. Woda dostarczana była z 56 wodociągów publicznych, które 

zaopatrywały ok. 98,8% ludności powiatu. Reszta mieszkańców zaopatrywała się w wodę  

z własnych studni przydomowych oraz z 1 studni publicznej, zlokalizowanej   

w Bogusławicach na terenie Gminy Kruszyna, działającej do lipca 2021 r. Z uwagi                       

na nieprawidłową jakość wody w studni, została ona wyłączona z użytkowania. Woda                  

do spożycia produkowana przez przedsiębiorstwa wodociągowe rozprowadzana była siecią 

wodociągową z ujęć o różnej wydajności: 

• 25 wodociągów o wydajności   < 100  m³/ dobę,   

• 29 wodociągów o wydajności   100  –  1000 m³/ dobę, 

• 2  wodociąg o wydajności   1000  –  10000 m³/ dobę, 

W obiektach wodociągowych przeprowadzono 59 kontroli w ramach prowadzonego 

bieżącego nadzoru w zakresie utrzymania stanu sanitarno–higienicznego urządzeń 

wodociągowych oraz  155 kontroli związanych z poborem próbek wody.  

Do badań  laboratoryjnych pobrano 374 próbek w zakresie parametrów mikrobiologicznych  

i 285 próbek w zakresie parametrów fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi.  W ramach przeprowadzonych w 2021 r. badań jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi w wodociągach publicznych kilkakrotnie stwierdzono przekroczenia 

badanych parametrów takich jak: - bakterie grupy coli, Enterokoki, Eschriochia coli, 

mętność, barwa, zapach,  żelazo,  azotany co  przedstawiono poniżej w tabeli.  

 

Tab.39.Jakość wody w wodociągach 
 

GMINA 
NAZWA 

WODOCIĄGU 

PRZEKROCZONE PARAMETRY 

(ilość przekroczeń w próbkach) 

Mikrobiologiczne Fizykochemiczne 

Blachownia Cisie   Mętność (1) 

Janów 
Janów Bakterie grupy coli (11)  

Apolonka Enterokoki (1)  
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GMINA 
NAZWA 

WODOCIĄGU 

PRZEKROCZONE PARAMETRY 

(ilość przekroczeń w próbkach) 

Żuraw  Mętność (1) 

Zagórze  Azotany (1) 

Hucisko 
Ogólna liczba 

mikroorganizmów w 22°C (2) 
 

Bystrzanowice 

Dwór 
Bakterie grupy coli (1)  

Mstów 

Mstów 

Bakterie grupy coli (4), 

Escherichia coli (1), 

Enterokoki (1) 

 

Srocko 
Bakterie grupy coli (2), 

Enterokoki (1) 
 

Kłomnice Garnek 
 

żelazo (2) 

Starcza Klepaczka  mętność (1), żelazo (1) 

Dąbrowa Zielona 
Olbrachcice  

Ogólna liczba 

mikroorganizmów w 22°C 

(1), bakterie grupy coli (1) 

 

Borowce  Azotany (2) 

Rędziny Rędziny Osiedle  Azotany (1) 

 Rudniki  Mętność (1) 

Koniecpol Aleksandrów 
 barwa (1), mętność (2), 

żelazo (2), 

Mykanów Rybna Bakterie grupy coli (1) 
 

Olsztyn Biskupice Bakterie grupy coli (1) 
 

Przyrów 

Przyrów 

Bakterie grupy coli (16), 

Escherichia coli (3), 

Enterokoki (3) 

 

Julianka 

Bakterie grupy coli (4), 

Escherichia coli (1), 

Enterokoki (1) 

 

Kruszyna Kruszyna  Azotany (1) 

 

Ogółem przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 44 próbkach,  

a fizykochemicznych w 15 próbkach. Przyczyny występowania zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych w w/w wodociągach były  trudne do ustalenia. W większości 

przypadków były to zdarzenia pojedyncze i po zgłoszeniu  właściciele wodociągów 
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podejmowali natychmiastowe działania prowadzące do poprawy jakości wody. Jedynie 

sprawa zanieczyszczenia mikrobiologicznego wodociągu Przyrów występowała przez 

kilkanaście dni. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w poszczególnych 

wodociągach kontrolowana była w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego 

przez Powiatową Stację. Ponadto zgodnie z corocznie zatwierdzanymi przez PPIS  

w Częstochowie harmonogramami badań próbek wody wykonywanych  w ramach kontroli 

wewnętrznej, przeprowadzane były badania przez przedsiębiorstwa wodociągowe,  

a sprawozdania przesyłane do Powiatowej Stacji, celem uzyskania orzeczenia oraz oceny 

okresowej o jakości wody w poszczególnych wodociągach.  

Obiekty użyteczności publicznej. 

Obiekty te stanowiły liczną i różnorodną grupę,  co powodowało zróżnicowanie wymagań 

sanitarnych i technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty należące do poszczególnych 

kategorii. Ogółem pod nadzorem były 584 obiekty, z których skontrolowano 311, 

przeprowadzając 281 kontroli sanitarnych. 

Obiekty świadczące usługi noclegowe. 

W 2021 r. skontrolowano 17 obiektów noclegowych  z 63 w ewidencji, przeprowadzając  

w nich 22 kontrole  (w 2020 r. - 23 kontrole). Utrzymywanie właściwego poziomu sanitarno – 

higienicznego oraz technicznego tych obiektów jest wynikiem coraz większej konkurencji na 

rynku oraz rosnących wymagań klientów. Właściciele obiektów świadczących usługi 

noclegowe starają się polepszać wizerunek swoich obiektów poprzez prowadzenie bieżących 

remontów, wymianę wyposażenia czy nowoczesne zagospodarowanie otoczenia placówek. 

Obiekty noclegowe są wyposażone odpowiednio do standardu. We wszystkich hotelach 

zespoły higieniczno -sanitarne znajdowały się przy jednostkach mieszkalnych.  W większości 

obiektów pranie bielizny pościelowej odbywało się w pralniach zewnętrznych. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone było prawidłowo. Szczególną uwagę 

zwracano na zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne oraz informowano właścicieli bądź 

zarządców  o konieczności prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji ciepłej wody  

i klimatyzacji  w aspekcie zagrożenia bakterią Legionella sp., w tym o wykonywaniu badań 

laboratoryjnych ciepłej wody użytkowej. W związku z wprowadzonym stanem epidemii  

w obiektach zostały wprowadzone zasady reżimu sanitarnego, przedsiębiorcy podjęli 

wszelkie działania, aby ich obiekty były bezpieczne dla zdrowia osób z nich korzystających. 
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Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. 

 W 2021 r. skontrolowano 69 obiekty  ze 158 będących w ewidencji, przeprowadzając                 

70 kontroli. Nie wydano decyzji terminowych, nie stosowano karania mandatowego. 

W skontrolowanych obiektach przestrzegano wdrożone procedury stosowania sprzętu  

i narzędzi dla klientów oraz zasad reżimu sanitarnego. W obiektach dużą uwagę zwracano           

na prowadzenie właściwej dezynfekcji przyborów fryzjerskich, sterylizacji narzędzi 

kosmetycznych, z uwagi na zagrożenie przeniesienia zakażeń. Wyniki przeprowadzonych 

kontroli wykazały, że większość zakładów kosmetycznych sterylizowała narzędzia                    

we własnym zakresie w miejscu prowadzonej działalności. Nieliczne zakłady posiadały 

umowy zawarte z Centralną Sterylizatornią w Częstochowie na wykonywanie usługi                   

w zakresie sterylizacji narzędzi. Każdorazowo podczas kontroli zwracano uwagę na 

postępowanie z bielizną, zarówno w aspekcie prania oraz prawidłowego przechowywania 

bielizny czystej i brudnej. W większości zakładów kosmetycznych stosowana była bielizna 

jednorazowego użytku.  Postępowanie z odpadami prowadzone było prawidłowo. Podczas 

przeprowadzanych kontroli sanitarnych, pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzili również 

działania edukacyjne poprzez informowanie właścicieli tych zakładów o następstwach braku 

wdrożenia procedur higienicznych, pozostawiali ulotki informacyjne dotyczące koronawirusa.  

W związku z epidemią koronawirusa obiekty świadczyły usługi w reżimie sanitarnym oraz 

przestrzegając opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne dla obiektów 

branży Beauty. W związku z uruchomieniem działalności na wniosek stron zostały wydane  

2 opinie sanitarne.  

Domy Pomocy Społecznej. 

W roku sprawozdawczym skontrolowano 3 obiekty z 3 będących w ewidencji. 

Przeprowadzono 3 kontrole, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości. Obiekty               

są dostosowane   do obowiązujących przepisów. Obiekty te były utrzymywane w 

prawidłowym stanie sanitarno - technicznym. Pokoje mieszkalne  wyposażone w sposób 

zapewniający pensjonariuszom wygodne warunki funkcjonowania, dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Mieszkańcy w obiektach mogą rozwijać swoje zdolności podczas terapii 

zajęciowej w specjalnie do tego przygotowanych pracowniach, np.: plastycznych, 

muzycznych itp. Postępowanie z bielizną prawidłowe. Domy mają wydzielone własne pralnie 

bielizny spełniające wymogi sanitarne. Wytwarzane w wyniku prowadzonych działalności 
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odpady niebezpieczne, w tym medyczne, są prawidłowo przechowywane do czasu odbioru 

przez specjalistyczne firmy. Odpady komunalne usuwane są do typowych pojemników 

usytuowanych w wydzielonych wiatach.  

Stacje i Przystanki PKP. 

Wg ewidencji znajdowało się 15 przystanków i stacji PKP, skontrolowano                                   

14, przeprowadzono 14 kontroli. Nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącego stanu 

sanitarnego. Na peronach w widocznych miejscach umieszczono informacje o zakazie palenia 

tytoniu. Perony wyposażone w kosze na odpady, ławeczki dla podróżnych, wiaty, zadaszenia. 

Zakończone zostały prace rewitalizacyjne w związku z przebudową linii kolejowej. 

Domy i zakłady pogrzebowe.  

W ewidencji  znajdowało się 12 obiektów, skontrolowano 9, przeprowadzono 11 kontroli 

Obiekty te posiadają najczęściej wydzielone pomieszczenia biurowe służące do obsługi 

klienta, pomieszczenia ekspozycji trumien i urn, pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-

higieniczne dla pracowników. Świadczą usługi z zakresu transportu zwłok i szczątków 

ludzkich. Zakłady posiadają zawarte umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych z firmami 

posiadającymi stosowne zezwolenia. Mycie i dezynfekcja powierzchni transportowej 

autokarawanów odbywa się na bieżąco po wykonaniu usługi,  prowadzone są stosowne zapisy 

wykonanych zabiegów. Mycie karoserii pojazdów odbywa się w myjniach samochodowych 

na podstawie zawartych umów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami   

w zakresie złego stanu sanitarnego lub nieprzestrzegania zasad reżimu sanitarnego 

wystawiono mandat karny na kwotę  300,00 zł. 

Tereny rekreacyjne. 

Ogółem pod nadzorem tutejszej Stacji znajdowało się 14 obiektów (6 wsi letniskowych oraz  

8 tras turystycznych). Skontrolowano 11 obiektów, przeprowadzono 11 kontroli. Wsie 

letniskowe są to miejscowości zlokalizowane na terenie dwóch gmin: Janów i Olsztyn. 

Tereny miejscowości utrzymane czysto, sprzątanie prowadzone na bieżąco przez 

pracowników podległych Urzędowi Gminy. Wytyczone ścieżki rowerowe oraz szlaki 

turystyczne do prowadzenia pieszych wycieczek. Znajdują się tam obiekty agroturystyczne, 

gastronomiczne, parkingi, ustępy publiczne i przystanki. Obiekty te są objęte nadzorem 

tutejszej Stacji. W związku ze stwierdzonym problemem dotyczącym zapewnienia ustępu 

publicznego na terenie wsi letniskowej Olsztyn wystosowano Wystąpienie do Wójta.  
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Miejscowości posiadają sieć wodociągową i kanalizacyjną, wyposażone  w wystarczającą 

ilość koszy na odpady komunalne.   Trasy turystyczne – 8, skontrolowano 5, przeprowadzono 

5 kontroli. Trasy pokrywają się z trasami przejść pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.  

W okresie tym przy trasach zostały ustawione dodatkowe kontenery na nieczystości oraz 

uruchomiono dodatkowe hydranty z wodą pitną. Postoje pielgrzymów odbywały się na 

wyznaczonych terenach, głównie przy parafiach, boiskach szkolnych i placach przy Urzędach 

Gmin. W związku z panującą epidemią ilość pielgrzymów w minionym roku była 

ograniczona. Często były to pielgrzymki autokarowe. Grupy pielgrzymkowe miały 

zapewnione własne zaplecza sanitarne oraz we własnym zakresie odpowiadały                              

za gospodarowanie odpadami.  Ponadto w miesiącu lipcu i sierpniu były pobierane próbki 

wody z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie tras.  Wyniki badań były 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Inne obiekty użyteczności publicznej.  

Do tej grupie obiektów zaliczamy: apteki, obiekty sportowe, widowiskowo-kulturalne, stacje 

paliw, placówki zapewniające całodobową opiekę, targowiska, strefy przystankowe, parkingi, 

piaskownice z placami zabaw, itp. W 2021 roku w ewidencji Powiatowej  Stacji były                       

184 obiekty. Skontrolowano 103 obiekty, przeprowadzono 116 kontroli.  

Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych obiektów stałych ww. grupy nie wdrażano 

postępowania administracyjnego, nie stosowano karania mandatowego. Właściciele tej grupy 

obiektów na bieżąco prowadzili prace remontowe i modernizacyjne w celu utrzymania 

odpowiedniego stanu technicznego, poprawy estetyki oraz podniesienia standardów 

prowadzonej działalności. Gospodarowanie odpadami prowadzone było prawidłowo. Place 

zabaw administrowane przez poszczególne gminy zostały  skontrolowane w zakresie stanu 

sanitarnego. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie. Nie wpłynęły 

interwencje na stan techniczny czy sanitarny placów zabaw. 

Środki transportu.    

Do tej grupy obiektów należały  samochody do transportu zwłok i szczątków ludzkich, 

samochody do przewozu chorych oraz nieewidencjonowane środki transportu publicznego.  

W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 15 kontroli, w trakcie których                          

nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie skontrolowane pojazdy w pełni spełniały 

wymagania sanitarne i techniczne. Mycie i dezynfekcja odbywały się zgodnie  
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z opracowanymi procedurami, pojazdy były prawidłowo przygotowane do wyjazdu w trasę.  

Gospodarka odpadami medycznymi również prowadzona była prawidłowo. 

 Działania dodatkowe 

 W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego  prowadzono działania związane z przestrzeganiem 

warunków przeprowadzania ekshumacji,  przygotowaniem terenów do pielgrzymek oraz 

terenów i obiektów do prowadzenia imprez masowych. Przeprowadzono 19 kontroli 

ponadplanowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z trwającym na terenie 

kraju stanem epidemii w ciągu roku przeprowadzono dodatkowe działania w zakresie 

sprawdzania przestrzegania wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów określonych 

nakazów i zakazów, głównie dotyczących przestrzegania prawidłowego zasłaniania ust i nosa. 

Ogółem w ciągu roku przeprowadzono 10 dodatkowych wizytacji, które dotyczyły obiektów 

użyteczności publicznej (apteki, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, hotele). 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Nadzór nad obiektami prowadzącymi działalność leczniczą. 

Na terenie Powiatu częstochowskiego w 2021 r. pracownicy PSSE w Częstochowie 

sprawowali nadzór sanitarny nad  obiektami prowadzącymi działalność leczniczą 

przeprowadzając kontrole kompleksowe, tematyczne, interwencyjne i sprawdzające. Do tej 

grupy zaliczono  obiekty prowadzące działalność leczniczą: 

• przychodnie i poradnie prowadzące działalność ambulatoryjną, w tym gabinety 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, 

• szpital i  przychodnia przyszpitalna, 

• gabinety indywidualnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej,  

• zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 

świadczące usługi całodobowe,  

• obiekty podmiotów leczniczych prowadzących  działalność laboratoryjną, 

• zakłady rehabilitacji leczniczej w tym 2 świadczące usługi stacjonarne całodobowe,  

• filie pogotowia ratunkowego (podległe SPZOZ Pogotowie Ratunkowe  

w Częstochowie), 

• inne obiekty świadczące usługi medyczne (pracownia protetyczna, pracownia 

tomografii komputerowej,  zakład optyczny). 
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W w/w obiektach przeprowadzono ogółem 60 kontroli sanitarnych (w 2020 r. - 48 kontroli), 

skontrolowano 60 obiektów. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Nie wydano decyzji terminowych nie stosowania karania mandatowego. 

W ramach nadzoru nad placówkami lecznictwa otwartego oceniano wykonywanie procesów 

dezynfekcji i sterylizacji materiałów i narzędzi medycznych oraz egzekwowano prawidłowe 

postępowanie w tym zakresie. Podczas prowadzonych kontroli oceniano postępowanie  

z odpadami komunalnymi i medycznymi powstającymi w wyniku udzielania świadczeń 

zdrowotnych. Kontrole nie wykazały zaniedbań w przedmiotowym zakresie. Szczególnym 

nadzorem w zakresie postępowania z odpadami medycznymi objęto podmioty prowadzące 

działalność laboratoryjną. W obiektach sprawdzano postępowanie z bielizną, w wielu 

placówkach zapewniona jest bielizna jednorazowego użycia. W trakcie prowadzonych 

kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania bieżącej czystości 

pomieszczeń. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wprowadzonymi obostrzeniami 

wiele obiektów prowadziło obsługę pacjentów w zakresie teleporad. W obiektach, które 

prowadziły bezpośrednią obsługę pacjenta zostały wdrożone procedury sanitarne w zakresie 

podstawowych zasad reżimu sanitarnego. W jednym przypadku wpłynęła interwencja na brak 

przestrzegania reżimu sanitarnego przez personel, kontrola nie potwierdziła wniesionych 

zarzutów. 

Ocena obiektów nauczania i wychowania 

W roku sprawozdawczym pod nadzorem Powiatowej Stacji znajdowały się 143 stałe obiekty 

nauczania i wychowania usytuowane na terenie Powiatu częstochowskiego. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie skontrolował 92 obiekty, co stanowiło 64 % 

ujętych w ewidencji placówek stałych. Ponadto nadzorem objęto 29 turnusów placówek 

sezonowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oceniano stan techniczno-sanitarny 

omawianej grupy obiektów w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Ocenę stanu 

sanitarnego prowadzono zgodnie z procedurami i instrukcjami w obszarze higieny dzieci   

i młodzieży. 

Warunki zdrowotne w omawianej grupie były określane na podstawie oceny:  

• bazy lokalowej w zakresie przygotowania do zadań placówki,   
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• stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektów, w tym zaopatrzenia  

w instalację kanalizacyjną, wodociągową  i wentylacyjną, 

• organizacji procesu nauczania w zakresie przestrzegania zasad higieny pracy 

umysłowej ucznia przy układaniu tygodniowych rozkładów zajęć oraz dostosowania 

mebli szkolnych do wzrostu uczniów zgodnie z zasadami ergonomii, 

• zgodności gospodarki substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych 

pracowniach chemicznych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

• form prowadzonego dożywiania w szkołach,  

• warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 

• przestrzegania zasad higieny, organizacji pracy placówek i stosowanie procedur 

opracowanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. 

W ramach oceny stanu sanitarno-technicznego  i warunków pobytu w placówkach 

przeprowadzono 124 kontrole, w tym  95 w placówkach stałych i 29 w placówkach 

sezonowych. Wydano łącznie 8 decyzji merytorycznych, w tym 3 decyzje prolongujące 

termin wykonania zaleceń, 5 decyzji zatwierdzających dla obiektów nowych i istniejących.  

W roku sprawozdawczym wystawiono 5 decyzji płatniczych. 

W związku z trwającym od 2021 r. stanem epidemii SARS-CoV-2 oraz delegowaniem 

pracownikom zadań  ukierunkowanych   na ochronę zdrowia i życia ludności, związanych              

ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem   COVID-19, skontrolowano  mniejszą  liczbę obiektów.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie na wnioski dyrektorów 

placówek nauczania i wychowania wydał 148 pozytywnych opinii w zakresie zmiany 

sposobu nauczania w szkołach i placówkach.  

Ponadto prowadzono edukację prozdrowotną dotyczącą profilaktyki zachorowań na choroby 

zakaźne, zachęcano do szczepień ochronnych. 

 

Nadzór nad placówkami organizującymi wypoczynek zimowy i letni dla dzieci  

i młodzieży.  

W bazie wypoczynku zgłoszono 56 turnusów. W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru 

sanitarnego w 2021 r. łącznie skontrolowano 29 turnusów, na których wypoczywało                

1350 uczestników. Stan przygotowania i funkcjonowania placówek zimowego i letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży nie budził zastrzeżeń, wszystkie obiekty zapewniały 
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odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne  i techniczne. Wypoczynek dzieci przebiegał 

bezpiecznie, stan zdrowia uczestników wypoczynku nie budził zastrzeżeń. W ciągu całej akcji 

nie odnotowano żadnej interwencji ani zatrucia pokarmowego. W ramach oceny placówek 

sezonowych organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży, prowadzano edukację  

w zakresie higieny i ostrożności związanej  z epidemią, pozostawiono plakaty „Bezpieczne 

Wakacje” oraz materiały edukacyjne dotyczące koronawirusa, zapobiegania zakażeniom 

HCV i profilaktyki szczepień ochronnych.  

Ocena stanu sanitarnego zakładów pracy 

W 2021 r. nadzorem sanitarnym objęto 474 zakłady pracy zatrudniające 8505 osób, 

działalnością kontrolną objęto 132 zakłady pracy. Przeprowadzono 152 kontrole planowe  

i ponadplanowe.  Zakres działań kontrolnych obejmował:  

• przestrzeganie zasad, przepisów higieniczno-sanitarnych oraz profilaktykę chorób 

zawodowych, 

• ekspozycję pracowników na czynniki szkodliwe, 

• wyniki badań środowiska pracy, 

• narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy 

technologiczne o działaniu rakotwórczym, 

• przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych,  

• substancje chemiczne i ich mieszaniny produkty biobójcze i prekursory narkotyków 

kat. 2 i 3, 

• przestrzeganie zasad i przepisów w związku z rozprzestrzenianiem się choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie pracownikom bezpiecznych  

  i higienicznych warunków pracy.  

Kontynuowano także nadzór nad przestrzeganiem przepisów zasad bhp podczas prac 

usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego 

„Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Ponadto, w roku 2021 

realizowano kontrole warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników 

zatrudnionych w zakładach pogrzebowych. Przeprowadzone kontrole miały na celu 

eliminację nieprawidłowości oraz podniesienie świadomości pracodawców i pracowników              

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoliły one jednocześnie na dokonanie oceny 
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stanu sanitarnego w wyznaczonych zakładach i potencjalnego narażenia pracowników                 

na określony czynnik szkodliwy dla zdrowia.   

W skontrolowanych obiektach najczęściej występującymi nieprawidłowościami były: 

• brak aktualnych badań lekarskich, 

• uchybienia w zakresie produktów biobójczych, 

• brak rejestru czynników szkodliwych, 

• uchybienia w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin, 

• brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego, 

• przekroczenia NDS i NDN, 

• zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, 

• brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych, 

• brak przestrzegania obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, 

• uchybienia w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych, 

• uchybienia w zakresie szkodliwych czynników biologicznych. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 32 decyzje administracyjne nakazujące 

poprawę stanu w określonym terminie oraz 8 decyzji zmieniających termin wykonania 

zaleceń.  Z kolei niewykonanie zaleceń zawartych w decyzjach skutkowało wydaniem  

1 upomnienia. W wyniku przeprowadzonych kontroli 3 interwencje uznano za zasadne,  

w związku z czym wydano 3 decyzje nakazujące poprawę stanu oraz na 1 przedsiębiorcę 

nałożono mandat karny w wysokości  500,00 zł.   

Zapobiegawczy nadzór sanitarny 

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru 

sanitarnego w roku sprawozdawczym należały wszelkie działania profilaktyczne zmierzające 

do ochrony zdrowia ludzi przebywających w obszarze oraz sąsiedztwie planowanych  

i zrealizowanych inwestycji. W wyniku analizy zagrożeń i narażenia ludzi na szkodliwości  

i uciążliwości środowiskowe wprowadzano w ramach dokonywanych uzgodnień zastrzeżenia 

i nakazy stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i projektowych 

ograniczających negatywne oddziaływania przedsięwzięć na zdrowie ludzi i środowisko.  

W 2021 r. przeprowadzono 53 kontrole (wizytacje) oraz wydano 72 decyzje płatnicze. Ilość 

wydanych opinii, dokonanych uzgodnień itp. wyniosła 152 co stanowi około 15% wzrost  

w odniesieniu do roku 2020. Kontrole zrealizowanych obiektów budowlanych i ocena 
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zgodności ich realizacji z projektem budowlanym były końcowym etapem postępowania 

inwestycyjnego umożliwiającym inwestorowi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w trybie 

wynikającym  z art. 56 ustawy - Prawo budowlane. 

Tab.40. Wydane uzgodnienia i opinie dla obszaru powiatu częstochowskiego 
 

Rodzaj dokonanego uzgodnienia lub wydanej opinii Ogółem 

 

W tym 

pozytywne 

Uzgodnienia warunków zabudowy terenu wydawane w trybie art. 60 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

         -         - 

Opinie o konieczności lub jej braku  przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać  na środowisko oraz o zakresie raportu 

 

       31 

 

 

        5 

 

Opinie o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

        3 

 

        3 

Uzgodnienia projektów budowlanych  oraz  dokumentacji zmiany 

sposobu użytkowania obiektów budowlanych 

       19       19 

 

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko  

dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

 

       28 

 

 

        - 

 

Opinie o projektach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wydawane w trybie ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 

       15 

 

      15 

Opinie o projektach zmian studium uwarunkowań  

i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

2         2 

Uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 

1 

 

        1 

Uczestniczenie w  dopuszczeniu do użytkowania obiektu 

budowlanego w trybie art. 56 ustawy - Prawo budowlane 

       48 

 

       48 

 

Wyrażenie zgody na użytkowanie obiektu w formie opinii sanitarnej, 

zaświadczenia 

5          5 

Kontrole w trakcie realizacji inwestycji - - 
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Rodzaj dokonanego uzgodnienia lub wydanej opinii Ogółem 

 

W tym 

pozytywne 

Inne, w tym korespondencja ogólna        16          - 

Decyzje płatnicze        72          - 

 

Działalność oświatowo-zdrowotna 

W 2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, koordynowała  

i nadzorowała przebieg ogólnopolskich interwencji programowych i nieprogramowych  

w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. Prowadzono działania ukierunkowane 

na edukację i profilaktykę w zakresie zakażeń COVID 19.  

Na terenie powiatu częstochowskiego zrealizowanych zostało 12 interwencji programowych 

oraz 6 interwencji nieprogramowych.  

 

Interwencje programowe: 

1)  „ Klub zdrowego przedszkolaka” 

Celem projektu wojewódzkiego „Klub zdrowego przedszkolaka”  jest poprawa żywienia 

dzieci w przedszkolach, poprzez dostosowanie jadłospisów do obowiązujących norm 

żywieniowych. Równolegle prowadzono akcję edukacyjną wśród dzieci i kadry 

pedagogicznej w zakresie profilaktyki zakażeń COVID -19. Ponadto projekt poszerzono  

o edukację w ramach szczepień ochronnych, wspomagając go akcją czytania bajek dla dzieci, 

których treści zawierały informacje o potrzebie szczepień i korzyściach wynikających z tego 

rodzaju profilaktyki chorób zakaźnych. Na potrzeby akcji stworzone zostało specjalne 

wydanie książkowe bajki pt. „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana” przyjaciela 

szczepień i wszystkich przedszkolaków.  

2) „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

Placówki przedszkolne kontynuują realizację ekologicznego programu pod hasłem „Skąd się 

biorą produkty ekologiczne”. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy  

na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych  

od najmłodszych lat. W programie udział biorą dzieci przedszkolne, ich rodzice oraz 

nauczyciele.  
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3) „Czyste powietrze wokół nas" 

Celem przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej jest zwiększenie wrażliwości dzieci 

na szkodliwość dymu papierosowego, podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków 

palenia papierosów oraz wypracować wśród dzieci umiejętności postawy asertywności  

w stosunku do osób dorosłych narażających ich na dym tytoniowy.  

4) Akcja informacyjno- edukacyjna pt. „Wirusoochrona” 

W ramach poszerzania wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych kontynuowana jest 

akcja edukacyjna pod nazwą  „Wirusoochrona”. Akcją objęto szkoły podstawowe  

i przedszkola. Celem akcji jest wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia 

i higieny oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci przedszkolnych jak  

i uczniów klas I-III szkół podstawowych.  

5)  Szkolny program profilaktyczny pod hasłem „Trzymaj Formę !” 

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży szkolnej oraz ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia  

i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły realizowały  XV edycję programu, którym objęto 

uczniów klas V-VIII. 

6) Program edukacyjny „ Wybierz życie – Pierwszy Krok”  

Celem programu jest edukacja dotycząca zmniejszenia występowania raka szyjki macicy  

umieralności na tę chorobę. Adresatami programu są uczniowie klas I szkół 

ponadgimnazjalnych, rodzice i opiekunowie oraz kadra pedagogiczna. Według opinii 

koordynatorów szkolnych program powinien być kontynuowany corocznie. Uczniowie 

chętnie uczestniczyli w zajęciach tematycznych. Przekazywane młodzieży treści                       

oraz materiały edukacyjne były bardzo przydatne w pogłębianiu wiedzy na temat zdrowia. 

7) Profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu  

i innych środków psychoaktywnych  „ARS – czyli jak dbać o miłość”. 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły ponadgimnazjalne realizowały IX edycję 

profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych „ARS – czyli jak dbać o miłość”.  

Program został oceniony pozytywnie przez szkolnych koordynatorów programu, podkreślano 

fakt emisji filmu „Wieczne dziecko”, który zawsze wywoływał wśród młodzieży ożywioną 
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dyskusję na temat uzależnień oraz skutków używania środków psychoaktywnych, szczególnie 

przez młodzież i kobiety w ciąży.  

8) Ogólnopolski Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.  

W ramach sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie warunków i wymogów higieniczno-

sanitarnych prowadzono systematyczne kontrole przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Kontrolą objęto 

przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych, jednostki organizacyjne systemu oświaty, pomocy 

społecznej, zakłady pracy, obiekty kultury i wypoczynku, lokale gastronomiczno-

rozrywkowe, obiekty służące obsłudze podróżnych oraz inne pomieszczenia użytku 

publicznego. Z analizy zgromadzonych danych wynika, że kontrole obiektów wykazały 

respektowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych. 

9) Profilaktyka zakażeń HBV I HCV pt. „Podstępne WZW”. 

„Podstępne WZW” to program profilaktyki zakażeń HAV, HBV i HCV inicjowany przez 

Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach oraz Fundację Gwiazda 

Nadziei. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych 

wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C. 

10) Profilaktyka chorób nowotworowych - program „Znamię! Znam je”. 

Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o czerniaku - nowotworze złośliwym skóry 

oraz odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Adresatami 

programu byli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Koordynatorzy wyrazili akces 

kontynuowania programu, widząc potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych  

w odniesieniu do młodzieży. Realizatorzy uznali, że treści programu są wsparciem w lekcjach 

biologii. Młodzież chętnie uczestniczyła w proponowanych zajęciach. 

11) Program „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. 

Program profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” został 

przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. 

przeciwdziałania Narkomanii. Grupą docelową są uczniowie kl. VII i VIII oraz ich rodzice, 

opiekunowie. 
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Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat nowych narkotyków, tzw. „dopalaczy”, 

 co przyczyni się do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się psychoaktywnych środków 

zastępczych w środowisku dzieci i młodzieży.  

12) Program  „Bieg po zdrowie” – antytytoniowa edukacja zdrowotna 

Bieg po zdrowie” jest programem antytytoniowej edukacji zdrowotnej, opracowanym przez 

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z  psychologami. Program został objęty 

honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika 

Praw Dziecka. Celem programu jest zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród 

dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia tytoniowego, 

a grupą docelową są uczniowie kl. IV szkoły podstawowej, rodzice i opiekunowie. 

Interwencje nieprogramowe: 

1) Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania COVID 19.  

W roku 2021 przeprowadzono szereg działań informacyjno-oświatowych ukierunkowanych 

na profilaktykę zakażeń COVID 19. Prowadzone były m.in. spotkania   

w placówkach szkolno-wychowawczych, gdzie przekazywano kadrze pedagogicznej 

informacje na temat bezpiecznych zachować i utrzymania reżimu sanitarnego w okresie 

panującej sytuacji epidemiologicznej. W ramach wspólnych działań wszystkich jednostek 

organizacyjnych PSSE w Częstochowie przeprowadzono szeroką akcję dystrybucyjną 

materiałów graficznych, zawierających informacje na temat podstawowych zasad 

bezpieczeństwa i higieny. Zorganizowane zostały dwa szkolenia dla pielęgniarek szkolnych, 

podczas których szczególną uwagę zwracano na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego  

w placówkach szkolno-wychowawczych. Prowadzono także akcje informacyjną w lokalnych 

mediach oraz na stronie internetowej PSSE w Częstochowie i w mediach społecznościowych. 

2) Akcja „ Bezpieczne ferie 2021” i „ Bezpieczne wakacje 2021”, Brązowo, ale czy 

zdrowo? - 2021” 

W ramach akcji pn. „Bezpieczne ferie”, „ Bezpieczne wakacje” oraz „ Brązowo, ale czy 

zdrowo?” prowadzono działania informacyjno - edukacyjne w ośrodkach wypoczynku 

letniego oraz obiektach rekreacyjnych. Zwracano szczególną uwagę na profilaktykę zakażeń 

COVID-19, przekazano materiały edukacyjne w formie plakatów i ulotek na których zawarte 

zostały najważniejsze informacje dotyczące zakażeń koronawirusem, a w szczególności 

bezpiecznych zachowań zdrowotnych. Ponadto informowano o bezpiecznym korzystaniu  
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z promieni i kąpieli słonecznych w okresie letnim. Przekazywane materiały edukacyjne 

zostały umieszczone w widocznych miejscach dla ogółu społeczeństwa.  

3) Kampania społeczna „ Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, „Szczepimy się” 

Kampania realizowana jest w ramach Projektu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina”. Celem 

kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia szczepień  

w profilaktyce chorób zakaźnych, wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze 

szczepień ochronnych oraz zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniom 

profilaktycznym (obowiązkowym i zalecanym). Działania edukacyjno-informacyjne 

prowadzono w odniesieniu do kadry pedagogicznej, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych oraz ogółu społeczeństwa. Partnerzy działań otrzymali materiały 

edukacyjne (ulotki, broszury). 

4) Kampania społeczna Dopalacze – Wypalacze „Groźne narkotyki”  

Celem kampanii jest spopularyzowanie wiedzy nt. środków psychoaktywnych oraz zwrócenie 

uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z „dopalaczy”, jako kluczowego 

zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży. Realizowano działania mające na celu dotarcie             

z informacją i edukacją do młodzieży oraz ich rodziców. 

Prowadzono działania informacyjno-edukacyjne w ośrodkach wypoczynku letniego dzieci  

i młodzieży oraz w placówkach oświatowych. Partnerzy działań otrzymali materiały 

edukacyjne (ulotki, broszury) do dalszej edukacji. 

5) Lekki tornister 

W ramach kampanii „Lekki tornister” pracownicy PSSE w Częstochowie przeprowadzali 

działania informacyjno- edukacyjne dot. profilaktyki wad postawy. Podczas spotkań  

z pedagogami i nauczycielami szczególną uwagę zwracano na fakt przeciążonych plecaków 

 i tornistrów szkolnych, jako jedną z istotnych przyczyn wad postawy u dzieci i młodzieży. 

Edukacją objęto uczniów szkół podstawowych a szczególnie dzieci klas od I do III. Celem 

interwencji było podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat 

profilaktyki chorób układu ruchu.  

6) Światowy Dzień HIV/AIDS 

W ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz 

Światowego Dnia HIV/AIDS zorganizowany został konkurs pod hasłem „Chcę wiedzieć 
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więcej”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego 

przedmiotem było zrealizowanie spotu edukacyjnego dotyczącego tematyki HIV/AIDS, 

poszerzającego wiedzę na temat tego zakażenia i choroby. Praca konkursowa miała 

przekazywać hasłowo najważniejsze informacje dotyczące HIV/AIDS, natomiast jako główne 

kryteria oceny prac wzięto pod uwagę wartości merytoryczne nagranego spotu oraz 

kreatywność w doborze form wyrazu.  Do realizacji spotu uczestnikom konkursu 

udostępnione zostały materiały edukacyjne. 

 

11.Budownictwo, geodezja i gospodarowanie nieruchomościami skarbu 

państwa. 

Zadania z zakresu  administracji architektoniczno-budowlanej 

Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego 

w Częstochowie stoi na straży respektowania przepisów w celu poprawnego prowadzenia 

procesu inwestycyjno – budowlanego. Jego zadaniem jest przeprowadzenie analizy 

urbanistycznej, w oparciu o gminne dokumenty planistyczne, uwzględniając interes społeczny 

i słuszny interes mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. Swoje zadania Wydział 

Administracji Architektoniczno – Budowlanej wykonuje terminowo z naciskiem na 

ułatwienie inwestorom prowadzenia przedsięwzięć budowlanych. 

 

           Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatu 

Częstochowskiego w 2021r. przyjął i rozpatrzył: 

• 2763 wnioski w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, zmianę sposobu 

użytkowania obiektów budowlanych przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 

na nowego inwestora, 

• 176 wniosków w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, 

• 3 sprawy na wejście na teren działki sąsiedniej celem wykonania robót budowlanych, 

• 425 wniosków w sprawach wyjaśnień, interpretacji i opinii w zakresie przepisów 

Prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, 

• 1324 zgłoszeń  budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę, 
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• 38 wniosków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego – dot. przede 

wszystkim wydanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie zadań samorządowych, 

• wpłynęło 8 wniosków z tzw.  specustawy drogowej,  

• wydano 2524 decyzje o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę oraz decyzji zmieniających 

pozwolenia na budowę/rozbiórkę i zgłaszających sprzeciw. 

 

Wzrost ilości wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi około 200 sztuk                     

w stosunku do roku ubiegłego i średnio około 1200 sztuk, czyli około 90% w stosunku do lat 

2006-2017.  

Zadania z zakresu  geodezji i kartografii 

Prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego 

własnością Skarbu Państwa zajmuje się Wydział Geodezji i Kartografii ( GK) (art. 7d ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. z 2020r., poz. 2052, z późn. zm.) 

Trwająca pandemia nadal utrudniała w 2022 r. pracę wydziału, ale przeprowadzone 

zmiany organizacyjne, jak również zmiany w zachowaniu się i preferencjach naszych 

petentów spowodowały, że praca wydziału odbywała się bez większych zakłóceń. Wszystkie 

zadania realizowane były z zachowaniem terminów ustawowych, a niejednokrotnie dużo 

krótszych. Jednostkowe odstępstwa wynikały z przyczyn obiektywnych i nie niosły ze sobą 

negatywnych konsekwencji. Pracownicy wydziału wykonywali obowiązki w formie 

mieszanej, w większości stacjonarnie, ale kilku pracowników wykonywało ją w trybie 

zdalnym. 

Uruchomiony w lipcu punkt bezpośredniej obsługi bardzo znacząco skrócił czas 

obsługi wniosków o wypisy, wyrysy i mapy do celów opiniodawczych. Przed jego 

uruchomieniem na wypis i mapę do celów opiniodawczych trzeba było czekać około jednego 

tygodnia (do dwóch), a na wyrys nawet cztery tygodnie. Tak długi czas spowodowany był 

obiegiem dokumentów (skrzynia, poczta) oraz brakiem bezpośredniego kontaktu.  Po krótkim 

czasie funkcjonowania punktu obsługi większość wypisów i map jest wydawanych „od ręki”, 

a czas oczekiwania na wyrys uległ skróceniu do dwóch tygodni. Możliwe byłoby nawet jego 

dalsze skrócenie, do około tygodnia, ale wydział jest ciągle trapiony długimi nieobecnościami   
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naszych pracowników (względy zdrowotne). Częściowo problem z obsadą stanowisk jest 

rozwiązywany poprzez zatrudnianie na zastępstwo, ale nie wszystkie tymczasowe wakaty 

udało się w ten sposób uzupełnić. Znalezienie pracownika do naszego wydziału (w praktyce 

minimalne wymagania to wykształcenie geodezyjne) na umowę na zastępstwo jest bardzo 

trudne, ponieważ na taką umowę nie ma możliwości pozyskania pracownika z innego urzędu. 

Zmiana zachowań naszych petentów (częściowo wymuszona pandemią) spowodowała 

wzrost ilości spraw realizowanych drogą elektroniczną.  

• 87% (735 z 847) wniosków na narady koordynacyjne zostało złożonych                     

i zrealizowanych drogą elektroniczną,  

• 99,4% (6231 z 6268) zgłoszeń prac geodezyjnych  wpłynęło i zostało w całości 

obsłużonych poprzez geoportal powiatowy, 

• 61% (3630 z 5961) operatów geodezyjnych zostało złożonych i przyjętych                   

do zasobu w postaci elektronicznej 

Ponadto w 2021 r. przez geoportal (automatycznie, bez obsługi naszych pracowników) 

zostało zrealizowanych 2502 wniosków o udostępnienie mapy zasadniczej,                                

234 o udostępnienie mapy ewidencyjnej, 6755 opłat zostało wniesionych poprzez 

błyskawiczne płatności internetowe (PayU i KIR). Jedyną grupą spraw obsługiwanych przez 

wydział GK, która opiera się informatyzacji to sprawy związane z obsługą petentów 

ewidencji gruntów i budynków. Spowodowane jest to tym, że w większości są to sprawy 

załatwiane sporadycznie, większość petentów załatwia je, raz, dwa razy w życiu,  często są 

skomplikowane, rozpatrywane w oparciu o przepisy i dokumenty z ostatnich 60-70 lat. 

W 2021 r.  kontynuowana była informatyzacja wydziału. Całkowicie zastąpione 

zostały analogowe (wysyłane pocztą tradycyjną) zawiadomienia do referatów podatkowych  

w gminach. Aktualnie wszystkie te zawiadomienia wystawiane są automatycznie                           

w geoportalu powiatowym w chwili zatwierdzenia zmiany w naszych bazach. Pracownik 

gminy może je wydrukować lub przesłać do swojego systemu informatycznego. Zmiana                  

ta spowodowała oszczędności dla powiatu (brak wydruków, oraz kosztów wysyłki) oraz 

skróciła czas potrzebny na przekazanie informacji do gminy. 

Ubiegły rok był rekordowy zarówno pod względem osiągniętych dochodów,                    

jak również obsłużonych wniosków. Dochody wydziału GK w 2021r. wyniosły                         
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2 032  033.95 zł co stanowi wzrost względem roku 2020 (1 527 370.71 zł) o 33%. Wzrost ten 

spowodowany był głównie większą ilością wniosków. Ponadto otrzymaliśmy dotację od 

Wojewody Śląskiego w wysokości 478 524.00 zł. 

W 2021r.obsłużono: 

• 6268 zgłoszeń prac geodezyjnych (wzrost r/r o 24%), 

• przyjęliśmy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 5961 

operaty geodezyjne (wzrost r/r o 20%), 

• udostępniliśmy materiały zasobu do 6321 wniosków (wzrost r/r o 9%), 

• wprowadziliśmy 21 807 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków 

(wzrost r/r o 26%), 

• sporządziliśmy wypisy i/lub wyrysy do 14 866 wniosków (wzrost r/r o 34%), 

• przeprowadziliśmy 26 narad koordynacyjnych uzgadniając 847 projektów 

uzbrojenia podziemnego (wzrost r/r o 29%). 

Obsłużenie tak dużego przyrostu wniosków możliwe było wyłącznie dzięki 

wysokiemu stopniu informatyzacji wydziału i bardzo dużemu zaangażowaniu pracowników. 

Niestety w związku z tak dużym wzrostem, zadania, które „nie muszą” być realizowane                

na bieżąco (np. uzupełnianie baz o operaty archiwalne, wyszukiwanie i usuwanie błędów               

w bazach, poprawa redakcji map czy też zlecenia niektórych prac geodezyjnych na zewnątrz) 

zostały odłożone na później. Jeśli ilość wniosków będzie się nadal utrzymywała na tak 

wysokim poziomie konieczne może być zwiększenie zatrudnienia. 

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 numerycznej, dla obszaru całego powiatu. Dane 

dotyczące uzbrojenia podziemnego przechowywane są w postaci wektorowej, natomiast 

pozostałe dane prowadzone są w bazie danych BDOT500 (baza danych obiektów 

topograficznych). 

W 2021 r. zlecono i przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów dla obrębów 

Baby, Jacków i Widzówek w gminie Kruszyna. Prace miały głownie na celu przygotowanie 

obiektu do planowanego scalenia gruntów. Ponadto wzorem lat ubiegłych kontynuowane były 
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prace związane z cyfryzacją zasobu (przetwarzanie operatów do postaci cyfrowej). Zlecono 

również dwie prace wynikające z zaleceń pokontrolnych Śląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wykonano opracowania 

geodezyjnego w celu wyeliminowania „oczka ewidencyjnego” na granicy z powiatem                      

z kłobuckim. Z uwagi na to, że w ubiegłym roku zostało zmienionych kilka bardzo istotnych 

rozporządzeń do Prawa geodezyjnego i kartograficznego część planowanych prac zaniechano 

(założenie baz GESUT), a część wykonano tylko w zakresie na który zmiany przepisów nie 

miały wpływu (inwentaryzacja szczegółowych osnów geodezyjnych na obszarze całego 

powiatu). Prace te wydział GK planuje rozpocząć w bieżącym roku. 

Podobnie jak w ubiegłych latach za pośrednictwem geoportalu powiatowego 

świadczymy wiele zaawansowanych e-usług (poziom dojrzałości 4): 

• podgląd mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ortofotomapy oraz 

danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego dla 3 gmin) z możliwością podpięcia własnych plików w formacie dxf 

i GML oraz usług zewnętrznych WMS. 

• nieodpłatne udostępnianie geometrii działek i budynków za pośrednictwem usługi 

WFS z możliwością pobierania w formacie SHP 

• obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych  

• obsługę narad koordynacyjnych 

• obsługę rzeczoznawców majątkowych 

• dostęp do baz danych, w szczególności do bazy ewidencji gruntów i budynków, dla 

uprawnionych podmiotów (urzędy gmin, urzędy skarbowe, komornicy sądowi                      

i skarbowi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, nadleśnictwa, Wody Polskie itd.) 

• 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) oraz odbiór zamówionych materiałów, 
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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. 

Zadania z zakresu gospodarowania  nieruchomościami skarbu państwa 

Scalenia 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, Starosta Częstochowski ( Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami Skarbu Państwa ) w 2021 roku, prowadził sprawy z zakresu scaleń 

gruntów na czterech obiektach scaleniowych, a mianowicie: 

• na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów, 

zrealizowany został siódmy i ósmy etap prac scaleniowych wraz z nadzorem 

geodezyjnym - wartość tych prac wyniosła 1 219 702,77 zł. Prace geodezyjne na tym 

obiekcie zostały zakończone. Na zlecenie tut. organu opracowana została 

dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy, wydzielanych w ramach 

postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz  

z odwodnieniem oraz przepustów za kwotę 153 750,00 zł. Wykonane zostały roboty 

polegające na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej 

wraz z przebudową przepustów oraz nadzór nad tymi robotami – wartość tych prac             

to 914 354,76 zł.  

• na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice opracowana została 

aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg transportu 

rolnego za kwotę 18 450,00 zł. Wykonane zostały roboty polegające na gruntownej 

konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową 

przepustów oraz nadzór nad tymi robotami – wartość tych prac to 1 080 698,58 zł. 

Zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie, wydzielanych w ramach 

postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz  

z odwodnieniem oraz przepustów jak również nadzór nad tymi robotami. Wartość 

tych prac wyniosła 7 683 149,51 zł. 
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• na obiekcie Widzów gmina Kruszyna zakończony został czwarty i piąty etap prac 

geodezyjnych wraz z nadzorem geodezyjnym - wartość tych prac wyniosła  

534 200,67 zł. Prace geodezyjne na tym obiekcie zostały zakończone.  

• na obiekcie Nakło gmina Lelów zakończony został drugi i trzeci etap prac 

geodezyjnych wraz z nadzorem geodezyjnym - wartość tych prac wyniosła                    

1 466 480,49 zł. Do końca maja 2021r. przygotowane zostały i złożone w Sądzie 

Rejonowym w Myszkowie wnioski o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania 

scaleniowego w księgach wieczystych, urządzonych dla nieruchomości położonych               

w obrębie ewidencyjnym Nakło gmina Lelów. Wartość tych prac to 10 848,60 zł. 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa jest  w stałym kontakcie                    

z wykonawcą projektów scaleniowych – Częstochowskim Biurem Geodezji i Terenów 

Rolnych. Z informacji uzyskanej od CZBGiTR prace geodezyjne odbywają się zgodnie                    

z harmonogramem. Wszystkie zebrania wiejskie zostały zorganizowane w planowanym 

terminie, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń w związku z trwającym stanem epidemii 

COVID-19. Odbiór i rozliczenie kolejnych etapów prac odbywa się co pół roku.                      

Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów realizowane były również 

zgodnie  z harmonogramami rzeczowo – finansowymi, stanowiącymi załączniki do decyzji 

przyznających staroście Częstochowskiemu pomoc finansową na scalanie gruntów.   

 

Zespół Pałacowo – Parkowy w Złotym Potoku 

W 2021 roku ze środków dotacji budżetowej na terenie Zespołu Pałacowo – 

Parkowego w Złotym Potoku wpisanego do rejestru zabytków, w części stanowiącej zasób 

nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Częstochowski, 

przeprowadzono prace związane z naprawą i zabezpieczeniem punktowych ubytków elewacji 

budynku Pałacu Raczyńskich, gzymsu i obróbki blacharskiej nad wejściem głównym do 

budynku oraz narożnika wewnętrznego nad tzw. „tarasem hrabiego”. Przeprowadzono także 

prace związane z naprawą i zabezpieczeniem przepustu drogowego nad rzeką Wiercicą, 

uszkodzonego muru ogrodzeniowego Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz ścian 

murowanych przy bramie wjazdowej do  zespołu. Naprawiono również drewnianą tablicę 

informacyjną zlokalizowaną przy wejściu głównym na teren obiektu. Przeprowadzone prace 

wpłynęły na poprawę estetyki obiektu oraz zabezpieczyły obiekt przed niszczącym 
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działaniem czynników zewnętrznych. Wartość przedmiotowych prac stanowiła kwotę 

37.815,50 zł.  

Dzięki pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 2021 roku,  na terenie Zespołu Pałacowo – 

Parkowego w Złotym Potoku, przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjno – konserwacyjne 

znajdującego się tam starodrzewu.  W ramach tych prac wykonano cięcia pielęgnacyjne koron 

37 szt. drzew, usunięto 32 szt. drzew obumarłych i zamierających oraz zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i mienia, usunięto kępę żywotników drzewiastych, usunięto 

jednoroczne i wieloroczne samosiewy i odrosty na łącznym obszarze o pow. ok. 8.38 ha, 

wykonano prace pielęgnacyjne krzewów ozdobnych i żywopłotów, wykoszono trawniki            

oraz zakupiono i nasadzono 31 sadzonek krzewów.  Wartość przedmiotowych prac stanowiła 

kwotę 51.078,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW stanowiła kwotę 40.267,00 zł i wkład 

własny stanowił kwotę 10.811,00 zł. Dodatkowo ze środków dotacji budżetowej w roku 

ubiegłym wykonano na terenie parku prace polegające na usunięciu złomów lub wywałów 

drzew, których wartość stanowiła kwotę 2.020,00 zł. Podkreślić należy, że systematyczne, 

rokroczne, prowadzenie prac w parku wpływa na poprawę estetyki i bezpieczeństwa parku,              

w tym warunków sanitarnych i siedliskowych starodrzewu, poprawę stanu zdrowotnego 

drzew oraz poprawę bezpieczeństwa w ich otoczeniu.  

W 2021 roku łącznie na utrzymanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym 

Potoku, stanowiącego zasób nieruchomości Skarbu Państwa, wydatkowano kwotę  

117.824,59 zł. 

Suma przeprowadzonych prac na obiekcie spowodowała zatrzymanie jego degradacji, 

poprawę estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, z której na co dzień korzystają 

wszyscy mieszkańcy powiatu częstochowskiego oraz turyści odwiedzający Jurę Krakowsko – 

Częstochowską. Ponadto prace przeprowadzone na obiekcie wpłynęły pozytywnie na walory 

rynkowe tej nieruchomości. 

 

Regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa 

W 2021 roku wnioskami o założenie księgi wieczystej objętych zostało 139  działek 

Skarbu Państwa o łącznej pow. 35,6719 ha.  
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Szacowana liczba działek, która powinna zostać objęta wnioskami o ujawnienie                

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa to 8710, zatem 

proces regulacji cały czas trwa.  

W 2021 roku, za cenę 14 580,00 zł, dokonano wykupu na rzecz Skarbu Państwa 

gruntu o pow. 0,0623 ha, położonego w Wierzchowisku, gmina Mykanów, na którym 

znajduje się mogiła wojenna utrzymywana przez Gminę Mykanów.  

Sprzedano jedną nieruchomość Skarbu Państwa o pow. 4,6606 ha, położoną  

w Radoszewnicy, gmina Koniecpol za cenę 541 966,00 zł. Zorganizowano jeden przetarg 

nieograniczony na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Mstowie, niemniej 

przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu. 

Przeprowadzono procedury w celu zorganizowania przetargów w 2022 roku na zbycie 

nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębach Wyrazów, gmina Blachownia oraz 

Nierada i Kolonia Brzeziny Wielkie, gmina Poczesna.  

Zawarto akt notarialny, na mocy którego ustanowiona została na nieruchomości 

Skarbu Państwa, położonej w Złotym Potoku, służebność gruntowa przejazdu i przechodu do 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janów. 

Dokonano aktualizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości. 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w trybie 

przepisów art.60 i 73 

Informacja dotycząca nieruchomości, które stały się własnością Powiatu 

Częstochowskiego w 2021 r. w trybie przepisów art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 

1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 

r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) – sprawy realizowane przez Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami Skarbu Państwa 

W 2021 r. Wojewoda Śląski zakończył 290 postępowań wydając decyzje dotyczące 

regulacji stanu prawnego 357 działek o łącznej powierzchni 1,5222 ha, zajętych pod drogi 

powiatowe w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 

872 z p. zm.) oraz 67 postępowań dotyczących regulacji stanu prawnego 121 działek o łącznej 
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powierzchni 77,4549 ha, zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art.60 ww. 

ustawy. 

Nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Częstochowskiego na podstawie decyzji 

Wojewody Śląskiego wydanych dla ww. postępowań znajdują się w miejscowościach: 

− gm. Dąbrowa Zielona, obręb: Soborzyce 

− gm. Janów, obręby: Siedlec, Lipnik, Sokole Pole, Bystrzanowice 

− gm. Kłomnice, obręb: Adamów 

− gm. Koniecpol, obręby: Koniecpol Miasto, Kuźnica Grodziska 

− gm. Koniecpol Gmina, obręb: Kuźnica Grodziska 

− gm. Kruszyna, obręb: Baby 

− gm. Lelów, obręb: Podlesie 

− gm. Mstów, obręby: Krasice, Jaskrów, Wancerzów, Srocko, Brzyszów, Kłobukowice 

− gm. Mykanów, obręby: Stary Broniszew, Grabówka Cykarzewska, Borowno, 

Borowno Kolonia, Lubojna, Mykanów, Rybna, Kocin Stary 

− gm. Olsztyn, obręb: Kusięta 

− gm. Poczesna, obręby: Poczesna, Wrzosowa, Młynek, Kolonia Brzeziny Wielkie 

− gm. Rędziny, obręby: Kolonia Rędziny, Rędziny Wyrazów 

W 2021 r. Wydział GN złożył do sądu 250 wniosków o regulację ksiąg wieczystych  

i ujawnienie prawa własności Powiatu Częstochowskiego w księgach wieczystych dla 376 

działek drogowych o łącznej powierzchni 53,3542 ha, w tym w trybie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia  

10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) było 24 wniosków dla 33 działek  

o powierzchni 4,7977 ha. 

W 2021 r. Wydział GN złożył do Wojewody Śląskiego 24 wnioski o regulację stanów 

prawnych 32 działek o łącznej powierzchni 26,4827 ha, pod drogi powiatowe w trybie 

przepisów art. 60 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną.  

Złożone w 2021 r. wnioski dotyczą nieruchomości położonych w następujących 

obrębach: 
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− gm. Janów, obręb: Bystrzanowice,  

− gm. Kłomnice, obręby: Zdrowa, Garnek  

− gm. Koniecpol, obręby: Koniecpol Stary  

− gm. Konopiska, obręb: Aleksandria I,  

− gm. Lelów, obręby: Skrajniwa, Mełchów 

− gm. Mstów, obręby: Małusy Małe, Siedlec,  

− gm. Mykanów, obręby: Broniszew Stary, Kocin Stary,  

− gm. Olsztyn, obręby: Skrajnica, Kusięta, Biskupice, Zrębice I 

− gm. Poczesna, obręby: Korwinów, Zawodzie  

− gm. Przyrów, obręb: Bolesławów 

W 2021 r. Wydział GN zlecił i odebrał dokumentację dotyczącą podziału i opinii 

geodety uprawnionego w zakresie zajętości terenu pasem drogowym dla 467 działek 

położonych w:  

− gm. Blachownia, obręb: Ostrowy 

− gm. Janów, obręb: Bystrzanowice 

− gm. Kłomnice, obręb: Garnek 

− gm. Koniecpol, obręby: Kuźnica Grodziska, Piaski 

− gm. Konopiska, obręby: Aleksandria, Kopalnia, Konopiska 

− gm. Poczesna, obręb: Zawodzie 

− gm. Lelów, obręb: Turzyn 

− gm. Mstów, obręby: Wancerzów, Kłobukowice 

− gm. Mykanów, obręby: Nowy Broniszew, Stary Broniszew, Borowno Kolonia 

− gm. Rędziny, obręby: Rędziny Wyrazów, Rudniki 

Powyższe podziały zostaną wykorzystane do regulacji stanu prawnego nieruchomości 

zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 60 oraz art. 73. 
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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 Komunikacji w okresie pandemii przy zachowaniu reżimu sanitarnego obsługiwał 

dziennie średnio od 150 do 200 mieszkańców powiatu częstochowskiego w godz. od 8                     

do 14.30 od poniedziałku do piątku. Dla podniesienia komfortu obsługiwanych interesantów 

wydzielono odrębne wejście z tyłu budynku (tzw. wejście D) oraz udostępniono salę sesyjną, 

jako poczekalnie dla petentów oczekujących na rejestracje pojazdów, wydanie prawa jazdy 

oraz załatwienia innych spraw merytorycznych w Wydziale. Pracownicy Wydziału z uwagi 

na tak dużą ilość obsługiwanych interesantów, jak również pracę w Systemie Informatycznym 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( tzw. CEPIK) nie wykonywali swoich 

obowiązków służbowych w trybie pracy zdalnej. 

Wydział Komunikacji realizuje zadania wynikające m.in. z ustaw: prawo o ruchu drogowym, 

o kierujących pojazdami, o drogach publicznych, o transporcie drogowym, o publicznym 

transporcie zbiorowym.     

Dochody komunikacyjne  w 2021 roku: 3.117.611.87 zł ogółem z tego ( w zł ): 

• 2 672 506,17  (rejestracja pojazdów) 

•    357 964,10   (prawa jazdy) 

•      59 965,00   (zezwolenia transportowe) 

•      11 626.60  (licencje) 

•   15 550,00  (przewozy nienormatywne)  
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Wyk.6.Dochody Wydziału Komunikacji w latach 2000-2021 

 

Tab. 41.Wykaz ilościowy spraw merytorycznych Wydziału Komunikacji w 2021 roku 
 

Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne  

Stan na 

dzień 

31.12.2021r. 

1. Oddział ds. Inżynierii Ruchu  

i Drogownictwa 

Zarządzanie ruchem  

na drogach powiatowych (578 km)i 

gminnych (1264 km) 

1. Zatwierdzone stałe i czasowe organizacje 

ruchu na drogach powiatowych i gminnych 
509 

2. Zrealizowane stałe organizacje ruchu 25 

3. Przeprowadzone kontrole wykonania 

zadań technicznych wynikających 

z realizacji projektów stałej organizacji 

ruchu – w terminie 14 dni od dnia ich 

realizacji 

25 

4. Kontrola oznakowania drogowego  

na drogach powiatowych i gminnych 
3 490 km 

5. Wydane zezwolenia i opinie na 

korzystanie  

z dróg w sposób szczególny (imprezy 

sportowe i kulturalne  

na drogach) 

8 
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Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne  

Stan na 

dzień 

31.12.2021r. 

6. Wydane zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego 
60 

7. Współdziałanie w zakresie organizacji  

i bezpieczeństwa ruchu drogowego 
34 

Publiczny Transport Zbiorowy Wykonywanie przez Powiat zadań 

Organizatora publicznego transportu 

zbiorowego (7 linii użyteczności publicznej) 

Opis 

strona  

6-9 

2. Oddział ds. Praw Jazdy  

i Transportu 

Wydawanie i cofanie praw jazdy, 

zezwolenia i licencje transportowe 

1. Wydawanie krajowych  

i międzynarodowych Praw Jazdy 
3 199 

2. Wydawanie Profilu Kandydata  

na Kierowcę 
1 509 

3. Wydanie zezwoleń na pojazdy 

uprzywilejowane 
90 

4. Wydanie pozwoleń na kierowanie 

tramwajem 
1 

5. Zatrzymane Prawa Jazdy  

5.1. Cofnięcie uprawnień 281 

5.2. Zatrzymanie uprawnień 437 

5.3. Przywrócenie uprawnień 86 

5.4. Skierowanie na kurs reedukacyjny 141 

5.5. Skierowanie na badanie lekarskie 150 

5.6. Skierowanie na egzamin za punkty 39 

5.7. Skierowanie na badanie psychologiczne 169 

Liczba kierowców figurujących  

w Systemie Informatycznym Centralnej 

Ewidencji Kierowców-Powiat 

82 967 
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Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne  

Stan na 

dzień 

31.12.2021r. 

Częstochowski 

Ośrodki szkolenia kierowców  

Instruktorzy 

6. Ośrodki Szkolenia Kierowców 15 

7. Instruktorzy Nauki Jazdy 56 

Transport Drogowy 8. Transport drogowy 

8.1. Licencje na wykonywanie krajowego 

transportu osób, rzeczy, w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

397 

8.2 Zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego rzeczy, osób 
188 

8.3. Zaświadczenia na przewozy  

na potrzeby własne 
384 

8.4. Zaświadczenie na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego 
7 

8.5. Zezwolenia na przewozy regularne  

i regularne specjalne osób 
8 

Stacje Kontroli Pojazdów 

Diagności 

Stacje Kontroli Pojazdów mieszczące się na 

terenie powiatu częstochowskiego 
25 

Diagności 98 

3. Oddział ds. Rejestracji Pojazdów 

Rejestrowanie  

i wyrejestrowywanie pojazdów 

 

 

 

1.Rejestracja pojazdów, wymiana dowodów 

rej. wtórniki tablic, rejestracja czasowa 
19 702 

2. Rejestracja profesjonalna 29 

3. Wyrejestrowanie pojazdów 2 590 

4. Demontaż pojazdów 2 472 

5. Wydawanie Stałych Dowodów 

Rejestracyjnych 
14 671 



  

178 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

 

Oddział Inżynierii Ruchu i Drogownictwa: realizuje zadania Starosty z zakresu zarządzania 

ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 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 sportowych                     

i okolicznościowych.  

 

Oddział Praw Jazdy i Transportu:  

W systemie informacyjnym Centralnej Ewidencji Kierowców znajduje się 82 967 akt 

kierowców z naszego powiatu. Akta te dotyczą spraw z zakresu: wydawania, cofania 

Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne  

Stan na 

dzień 

31.12.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zmiany Techniczne 1 472 

7. Czasowe wycofania poj. z ruchu 102 

8. Wtórniki nalepek 78 

9. Zaświadczenia 85 

10. Zbycie pojazdów 9 830 

11. Zawiadomienie o nabyciu pojazdów 6 730 

Liczba pojazdów zarejestrowanych –

aktywnych figurujących w Systemie 

Informatycznym Centralnej Ewidencji 

Pojazdów-Powiat Częstochowski 

152 492 

Obsługa skrzynki podawczej oraz skrzynki 

mailowej 

4 121 

Obsługa korespondencji z innymi organami 

oraz mieszkańców powiatu 

578 
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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. 

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. 

Przewoźnikom drogowym, którzy prowadzą działalność gospodarczą w powiecie 

częstochowskim udzielono 542 licencji i zezwoleń transportowych w zakresie transportu 

drogowego i spedycji oraz 368 uprawnień przewozowych na krajowe przewozy na potrzeby 

własne. Ponadto wydano 5 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób                   

oraz 3 zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób. 

 

 Wyk.7. Liczba wydanych licencji i zezwoleń transportowych w latach 2007 – 2021 

Na terenie powiatu funkcjonuje 25 Stacji Kontroli Pojazdów w stosunku, do których Starosta 

sprawuje nadzór i kontrolę. 15 z nich to stacje okręgowe, a 10 to stacje podstawowe.  
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Diagnostom z terenu powiatu wydano 98 uprawnień do przeprowadzania badań technicznych. 

 

Oddział Rejestracji Pojazdów: 

 W Systemie Informacyjnym Centralnej Ewidencji Pojazdów widnieje 152 492 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. 10 procent). Ustawodawca w styczniu 2021 roku wprowadził 

w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym zapis o obligatoryjnym zgłaszaniu 

ZBYCIA/NABYCIA pojazdu do właściwego organu w ciągu 30 dni od daty zakupu. 

(Ustawa tzw. COVIDOWA od 1 lipca 2021 r. wprowadziła wydłużenie terminu do 60 dni.) 

W przypadku nie dochowania terminu grozi kara od 200 zł do 1.000 zł.  

 

Powyższy obowiązek spowodował ponad 3-krotny wzrost ilości spraw (zawiadomień                     

o nabyciu pojazdu), co znacznie obciążyło Oddział Rejestracji Pojazdów.  

Należy jednocześnie nadmienić, że szereg spraw (zapytań) wpływa drogą mailową, ePUAP 

oraz poprzez skrzynkę podawczą. Są to sprawy nierejestrowane a podlegające obsłudze 

merytorycznej przez pracowników Oddziału Rejestracji Pojazdów. 

 

Publiczny Transport Zbiorowy  

Linie użyteczności publicznej w Powiecie Częstochowskim 

Zarząd Powiatu w 2020 r. podjął decyzję o uruchomieniu powiatowych przewozów 

pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego. W budżecie powiatu na 2021 r. 

zarezerwowano kwotę 500.000 zł na ich realizację. 

W listopadzie 2020 r. Starosta wystąpił z wnioskiem do Wojewody Śląskiego                                  

o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze 

Użyteczności Publicznej 5 linii.   Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

15 kwietnia 2021 r. zmieniono Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania                   

o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii 

komunikacyjnych, dając możliwość realizacji wszystkich linii zawartych w planie 

transportowym. 
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W kwietniu 2021 r. złożono drugi wniosek do wojewody o dopłatę z Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych dla dodatkowych 2 linii, który również został rozpatrzony 

pozytywnie. 

W związku z przeprowadzoną analizą potrzeb przewozowych, uchwalony w 2015 roku Plan 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego wymagał aktualizacji, 

dlatego zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 21 kwietnia 2021 r. Wydział Komunikacji 

rozpoczął procedurę aktualizacji Planu Transportowego. 

Oddział Inżynierii Ruchu przygotował projekt Aktualizacji Planu na podstawie: 

• Dokumentu: „Analiza rynku i potrzeb przewozowych, weryfikacja uwarunkowań i założeń 

Planu Transportowego dla Powiatu Częstochowskiego w roku 2020” Pana Pawła 

Stolarskiego. 

• Aktualnych danych o stanie powiatu. 

• Protokołów ze spotkań z wójtami powiatu częstochowskiego. 

• Projektów linii przygotowanych i uzgodnionych przez Pana Adama Morzyka Członka 

Zarządu  

 

Rada Powiatu Częstochowskiego podjęła uchwałę Nr XXVII/210/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Powiatu Częstochowskiego” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. 

poz. 4692). 

 

Rada Powiatu Częstochowskiego podjęła Uchwałę Nr XXVIII/214/2021 z dnia 16 sierpnia 

2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym na terenie powiatu częstochowskiego oraz sposobu ustalenia opłat 

dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w tych przewozach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. 

poz. 5321). 
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Rys.4. Linie użyteczności publicznej kategorii I-V. Źródło: Aktualizacja Planu 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Częstochowskiego 

 

Rys.5.Linie użyteczności publicznej kategorii VI. Źródło: Aktualizacja Planu 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Częstochowskiego 
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W lipcu 2021 r. Starosta Częstochowski opublikował Zaproszenie do składania ofert na 

„Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Częstochowskiego” na 7 liniach użyteczności publicznej. 

Zarząd Powiatu zadecydował o wyborze ofert dwóch przewoźników.  

Przewoźnik Robert Opara Przewóz Osób otrzymał linie: 

Częstochowa – Rędziny – Kłomnice; Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Siedlec – Pabianice – 

Janów – Lelów;   

Częstochowa – Wierzchowisko – Lubojna – Mykanów; Częstochowa – Srocko – Żuraw – Wiercica – 

Przyrów – Dąbrowa Zielona; Dąbrowa Zielona – Soborzyce – Radoszewnica – Koniecpol – Drochlin 

– Lelów 

Przewoźnik PKS Częstochowa S.A otrzymał linie: Częstochowa – Kolonia Poczesna – Kamienica 

Polska; Częstochowa – Rędziny – Kruszyna  

Rys.6. Linie użyteczności publicznej realizowane w 2021 r.   
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Umowy na przewozy użyteczności publicznej zostały zawarte na podstawie art. 22 ust 1 pkt 1 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2021 r. poz. 1375). 

W listopadzie 2021 r. w wyniku przeprowadzonych konsultacji z włodarzami gmin powiatu, 

powstała rozbudowana siatka połączeń planowana do realizacji w 2022 r.  

Starosta z początkiem grudnia 2021 r. złożył do Wojewody Śląskiego wniosek o dopłatę                

z FRPA na 2022r. zakładający realizację 14 linii użyteczności publicznej. Całkowity koszt 

realizacji zadania szacowano na ponad 10 milionów złotych. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie a otrzymana kwota dofinansowania wynosi ponad 7,5 miliona złotych.  

Rys.7. Linie użyteczności publicznej realizowane w 2022 r. 

  

Od dnia 3 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r. Komisja do wyboru operatora wykonującego 

usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie powiatu częstochowskiego 

przeprowadziła negocjacje z przewoźnikami dotyczące realizacji linii użyteczności publicznej 

od 01 stycznia 2022 r. Komisja po analizie ofert zarekomendowała Zarządowi Powiatu wybór 

łącznie 5-ciu przewoźników. Zarząd Powiatu zadecydował o wyborze: 
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Dla linii: Częstochowa – Nakło (stacja benzynowa), Częstochowa – Stanisławów, 

Częstochowa – Dąbrowa Zielona, Częstochowa – Przyrów, Dąbrowa Zielona – Koniecpol – 

Lelów, przewoźnika Robert Opara Przewóz Osób 

Dla linii: Częstochowa – Zawada, Częstochowa – Konary, przewoźnika PKS Włoszczowa 

Sp. z o.o. 

Dla linii: Częstochowa – Kamienica Polska, Częstochowa – Osiny, Częstochowa – Lgota 

Mała, Częstochowa – Bogusławice, przewoźnika PKS Częstochowa S.A. 

Dla linii: Częstochowa – Kruszyna, Częstochowa – Borowno, przewoźnika Ekspress-Bus 

Robert Włodarczyk 

Dla linii: Częstochowa – Złoty Potok, przewoźnika MAT-BUS Grzegorz Matyja 

W dniu 21 grudnia 2021 Starosta Częstochowski wraz z Członkiem Zarządu Adamem 

Morzykiem podpisali z przewoźnikami umowy na realizację łącznie 14 linii użyteczności 

publicznej na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Umowy zostały zawarte na 

podstawie art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U  z 2021 r. poz. 1375). 

 

13.Rynek pracy  

Każdego roku Powiat Częstochowski przekazuje dotację na działalność Powiatowego 

Urzędu Pracy ( PUP) w Częstochowie, który podejmuje działania na rzecz lokalnego  rynku 

pracy i jest wspólną instytucją  powiatu i miasta Częstochowy. PUP w Częstochowie 

świadczy więc usługi zarówno dla mieszkańców miasta Częstochowy, jak również 

mieszkańców Powiatu Częstochowskiego.  

W 2021 roku dotacja przekazana przez Powiat Częstochowski na rzecz PUP w Częstochowie 

wyniosła 3 879 221 zł. ( w 2020 roku była to kwota 3 419 508 zł). Wysokość dotacji 

uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia.  

W 2021 r. lokalny rynek pracy wciąż borykał się negatywnymi skutkami trwającej pandemii,  

a właściwie jej kolejnych fal. Co prawda skala bezrobocia rejestrowanego przez Powiatowy 

Urząd  Pracy w Częstochowie przybrała nieco mniejszy rozmiar, lecz pracodawcy nadal                 

z  wielką ostrożnością kształtowali politykę zatrudnieniową we własnych przedsiębiorstwach. 
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Niektóre z nich ograniczyły jakikolwiek rozwój, a były i takie, które wobec równolegle 

rosnącej inflacji i windowania cen zaczęły przeżywać kryzys.  

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie swoją działalność opiera na zapisach ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na co dzień 

współpracuje w tym względzie z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi 

partnerami. W roku 2021 częstochowski urząd pracy wciąż wypłacał wsparcie finansowe                  

w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Działania urzędu pracy w tym względzie miały już 

jednak znacznie mniejszy zakres niż w 2020 roku.  

W roku 2021 w ramach niżej wymienionych form wypłacono: 

• dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – 6 744 321,40 zł. 

• dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej                              

dla przedsiębiorców samozatrudnionych – 3 270 400,00 zł. 

• dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (Rozp.rozdz.3) – 

22 813 108,13 zł. 

• dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw - sklepiki szkolne – 100 000,00 zł. 

• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – 

765 306.64 zł. 

• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych – 

175 034.44 zł.      

• dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek                            

na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych                              

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej – 

101 228,09 zł. 

• dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż – 4 299 500,00 zł. 

Pozostałe aktywności PUP w Częstochowie ukierunkowane były na: 
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• przedsięwzięcia zmierzające do promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałania 

bezrobociu i jego negatywnym skutkom, 

• pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację 

zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

• współpracę z partnerami rynku pracy, organizacjami, instytucjami, jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie promocji zatrudnienia, 

• monitorowanie lokalnego rynku pracy w celu doskonalenia jakości świadczonych 

usług, 

• organizowanie i finansowanie programów rynku pracy, 

• realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, 

• wzbogacanie wiedzy na temat rynków pracy krajów Unii Europejskiej/EOG                           

i Szwajcarii, 

• prowadzenie kampanii promocyjnej informującej o działalności i usługach 

świadczonych przez urząd, 

• podnoszenie kwalifikacji pracowników PUP przede wszystkim w ramach szkoleń 

prowadzonych zdalnie. 

 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ścisłe współpracował z organem 

opiniodawczo- doradczym, czyli Powiatową Radą Rynku Pracy (PRRP). Od 2020 r. radą w 

roli przewodniczącego kieruje zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak 

wybrany na kadencję 2020-2024 Wspiera go członek zarządu powiatu częstochowskiego, 

wiceprzewodniczący PRRP Henryk Kasiura.  

Rada rozpatrywała sprawy dotyczące:  

− aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, 

− podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów  na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

zadań fakultatywnych  oraz sprawozdań z ich wykorzystania; 

− ocen wdrażania i realizacji projektów finansowych z Funduszu Pracy i Europejskiego  

Funduszu Społecznego; 
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− oceny sprawozdania rocznego z działalności Powiatowego Urzędu Pracy                            

w Częstochowie; 

W roku 2021 zorganizowano cztery stacjonarne spotkania Powiatowej Rady Rynku Pracy, 

pierwsze z nich 29 stycznia 2021 r. Jednak w związku z trwającą pandemią cztery głosowania 

PRRP dotyczące wydania opinii przeprowadzono w trybie obiegowym.   

W 2021 r. Wojewoda Śląski przekazał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Częstochowie środki 

w formie dotacji celowej w kwocie 7 174 824,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie składek 

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Średnia miesięczna 

liczba osób objętych tego rodzaju ubezpieczeniem wyniosła 6.934 osoby. 

Na realizację powierzonych zadań wydatkowano w 2021 r. kwotę w wysokości 

87 079 569,78zł. z przeznaczeniem na: 

Tab.41.Realizacja zadań przez PUP w Częstochowie 
 

Rodzaj zadania Kwota w złotych 

Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, 

świadczenia integracyjne (CIS)  i inne, w tym: 

- świadczenia integracyjne 

 

29 704 143,42 

 

5 210 403,76 

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w tym:  

- wydatki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 
 

56 023 519,98 

1 702 994,85 

Pozostałe wydatki fakultatywne 
 

1 351 906,38 

Razem: 87 079 569.78 

 

W 2021 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, których źródłem finansowania był 

Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wydatkowano ogółem                         

56 023 519 98 zł. 
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Tab.42. Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
 

Rodzaj środków – wykonanie Kwota w złotych 

Fundusz Pracy /według algorytmu/ oraz program specjalny 

i program regionalny 

5 772 488,18 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER  

- w tym w ramach Tarczy antykryzysowej (Covid-19)  

6 706 095,30 

 

1 618 433,96 

Regionalny Program Operacyjny RPO 

- w tym w ramach Tarczy antykryzysowej (Covid-19) 

8 916 778,56 

3 725 301,65 

Dodatkowe programy /rezerwy dysponenta/ 

- w tym w ramach Tarczy antykryzysowej (Covid-19) 

34 628 157,94 

32 925 163,09 

Razem: 

- w tym w ramach Tarczy antykryzysowej (Covid-19) 

56 023 519,98 

38 268 898,60 

 

W 2021 r. realizowano także zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie. Wydatkowano na ten cel ogółem  

197 532,18 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. 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w ramach współpracy z pracodawcami  finansował 

działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników dzięki środkom Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2021 r. PUP Częstochowa wydatkował na ten cel kwotę 

1 702 994,85 zł. udzielając wsparcia  108 zakładom pracy na kształcenie i doskonalenie 

zawodowe pracowników (ogółem 722 osoby). Średni koszt kształcenia wyniósł  2 358,72 zł 

na osobę. 
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Projekty i programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w roku 

2021 

I. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Projekt pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście 

Częstochowa i powiecie częstochowskim (IV)" 

Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa              

i powiecie częstochowskim (IV)”, współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych                         

do 29 roku życia pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie 

częstochowskim. 

Wsparcie w ramach projektu skierowane było do uczestników/czek (min. 60% kobiet)              

w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału                         

w projekcie), w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Częstochowie  jako bezrobotne, spośród których co najmniej: 

− 80% stanowiły osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. 

młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 

2014-2020; 

− 40% stanowiły osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: 

z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. 

Osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki - nie 

pracuje (jest osobą bezrobotną), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym             

w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających 

na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych  

lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie 

szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała 
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ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 

ostatnich 4 tygodni).  

Projekt skierowany był w pierwszej kolejności do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

• osób z niepełnosprawnościami, 

• osób 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, 

• osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie                   

do ISCED 3 włącznie tj.: ISCED 1 - osoby z wykształceniem podstawowym, ISCED 2 

- osoby z wykształceniem średnim I stopnia - gimnazjum, ISCED 3 - osoby                           

z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym - liceum, technikum, szkoła 

zawodowa), 

• osób pracujących poniżej 30 roku życia objętych wsparciem w ramach tzw. Tarczy 

antykryzysowej. 

W ramach projektu wymagane było zapewnienie osobom do 25 roku życia w okresie czterech 

miesięcy od rejestracji wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia 

do zawodu lub stażu. Projekt zakładał osiągnięcie określonej efektywności zatrudnieniowej.  

W 2021 roku uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym określonym                  

w tzw. Tarczy antykryzysowej. Dotyczyło ono dofinansowania do wynagrodzenia                        

lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z pomocy tej skorzystały 297 osób.  

Wartość projektu w roku 2021: 2 500 000 zł. 

Termin realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2021 r. 

2. Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście 

Częstochowa i powiecie częstochowskim (V)” 

Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa               

i powiecie częstochowskim (V)”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
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Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 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. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku 

życia pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim. 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczestników/czek (min. 60% kobiet)             

w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału                       

w projekcie), w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Częstochowie  jako bezrobotne, spośród których co najmniej: 

- 80% będą stanowić osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020; 

- 40% będą stanowić osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby:  

z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. 

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

• osób z niepełnosprawnościami, 

• osób 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, 

• osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie                     

do ISCED 3 włącznie tj.: osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, 

ponadgimnazjalnym, ponadpodstawowym). 

W ramach projektu wymagane jest zapewnienie uczestnikom/czkom w okresie czterech 

miesięcy od dnia przystąpienia do projektu wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego 

kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Projekt zakłada osiągnięcie określonej 

efektywności zatrudnieniowej. 

W 2021 roku w ramach projektu jego uczestnicy/czki zostali objęci wsparciem w postaci:  
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• opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania – 421 osób, 

• pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – 421 osób, 

• staży – 260 osób, 

• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 79 osób, 

• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 50 osób 

• prac interwencyjnych – 32 osoby. 

Wartość projektu w roku 2021: 6 593 989,93 zł.  

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r. 

3. Projekt pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych                     

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)” 

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)” współfinansowany jest przez Unię Europejską                      

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+, 

pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. 

W latach 2019 – 2021 projekt skierowany był do 7 581 osób bezrobotnych powyżej 30 roku 

życia  należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

• kobiet; 

• osób powyżej 50 roku życia; 

• osób z niepełnosprawnościami; 

• osób długotrwale bezrobotnych; 

• osób o niskich kwalifikacjach; 

• osób pracujących powyżej 30 roku życia objętych wsparciem w ramach tzw. Tarczy 

antykryzysowej. 

Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów rynku pracy poprzedzone zostało 

pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika 

projektu m.in. poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania. 
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Analiza ta pozwoliła na dopasowanie formy wsparcia w taki sposób, aby odpowiadała ona na 

rzeczywiste potrzeby uczestników projektu.  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 (IV)” były wdrożone poniższe formy 

wsparcia: 

• pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe; 

• staże; 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

• prace interwencyjne. 

W 2021 roku program został skierowany do 435 osób powyżej 30 roku życia. Aktywizacją 

objęto 152 osoby w ramach staży, 96 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia                     

i doposażenia stanowiska pracy, 112 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, 65 osób podjęło prace w ramach prac interwencyjnych. 

Środki programu pozwoliły również na realizowanie instrumentów wsparcia 

(dofinansowania) zapisanych w Tarczy antykryzysowej. Skorzystało z nich 10 osób.  

Wartość projektu w 2021 r.: 8 916 778,56 zł. 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2022 r. 

 

II. Programy i projekty finansowane ze środków Funduszu Pracy 

1. Program specjalny pn. „Bliżej rynku pracy” 

Program specjalny został skierowany do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. Ostatecznie 

programem zostały objęte 73 osoby. 

W ramach programu specjalnego przewidziano następujące formy wsparcia:  

− usługę doradztwa zawodowego realizowaną przez doradców zawodowych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w formie indywidualnej usługi 

poradnictwa zawodowego, 
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− podjęcie zatrudnienia przez uczestników/uczestniczki Programu specjalnego przez 

okres  

do 6 miesięcy w ramach robót publicznych - usługa skierowana do wszystkich 

uczestników/uczestniczek Programu specjalnego, 

− wypłatę przez okres do 6 miesięcy dodatku wyrównawczego w wysokości 300,00 zł 

miesięcznie  

za każdy cały przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, 

postojowych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich - usługa skierowana                            

do wszystkich uczestników/uczestniczek programu specjalnego.  

Wartość programu specjalnego:  837 051,46 zł. 

Termin realizacji programu specjalnego: 08.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

 

2. Program specjalny pn. „Pomocna dłoń – II” 

Program specjalny pn. „Pomocna dłoń – II” został skierowany do bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum 

Pracy w Koniecpolu. 

Ostatecznie programem zostały objęte 23 osoby. 

W ramach Programu specjalnego przewidziano następujące formy wsparcia: 

− usługę doradztwa zawodowego realizowaną przez doradców zawodowych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w formie indywidualnej usługi 

poradnictwa zawodowego, 

− podjęcie zatrudnienia przez uczestników/uczestniczki programu specjalnego przez 

okres  

do 6 miesięcy w ramach robót publicznych – usługa skierowana do wszystkich 

uczestników/uczestniczek programu specjalnego, 

− wypłatę przez okres do 6 miesięcy (nie później jednak niż do 30.11.2021 r.) dodatku 

wyrównawczego w wysokości 300,00 zł miesięcznie za każdy cały przepracowany 

miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów 
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macierzyńskich i ojcowskich – usługa skierowana do wszystkich 

uczestników/uczestniczek programu specjalnego. 

Termin realizacji programu: 08.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

Wartość programu specjalnego:  313 137,90 zł. 

 

2. Program Regionalny 

Program Regionalny na 2021 r. finansowany ze środków Fundusz Pracy adresowany  był do 

osób bezrobotnych zwalnianych z zakładów pracy w okresie pandemii wywołanej wirusem 

COVID-19. 

Grupę docelową Programu Regionalnego stanowią osoby bezrobotne zamieszkałe  

w mieście Częstochowa lub w powiecie częstochowskim, zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Częstochowie zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie pandemii 

wywołanej wirusem SARS-Cov-2. 

Uczestnicy Programu Regionalnego skorzystali z: 

− prac interwencyjnych - 16 osób, 

− dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – 13,  

− refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 19, 

− staży - 12. 

Termin realizacji programu: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.  

Wartość programu:  838 350,65 zł.   

 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w obszarze polityki społecznej 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w dalszym ciągu był zaangażowany w Partnerstwo 

lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta 

Częstochowy. Partnerstwo podejmuje działania, aktywności i inicjatywy, ukierunkowane na 

pomoc społeczną, edukację, profilaktykę, ekonomię społeczną, wzmacnianie osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Koordynowaniem działań partnerstwa zajmuje się 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Sytuacja na lokalnym rynku pracy (miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego) 

W końcu grudnia 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Częstochowie wynosiła 6 928 osób i w porównaniu z grudniem 2020 r. zmniejszyła 

się  o 1 432 osoby (o 17,1%). W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 3 883 

osoby tj. o 849 mniej niż w końcu 2020 r.  a w powiecie częstochowskim – 3 045 osób, o 583 

mniej niż w grudniu 2020. Dynamika spadku bezrobocia w 2021 roku wyniosła: w mieście 

Częstochowa – 17,9%,  w powiecie częstochowskim – 16,1%.  

Bezrobotni mieszkańcy Częstochowy stanowili 56% ogółu zarejestrowanych w PUP,                     

a powiatu częstochowskiego – 44%. 

Bezrobotne kobiety stanowiły 52,3% ogółu zarejestrowanych (3 625 osób), natomiast 

mężczyźni – 47,7% (3 303 osoby). Prawo do zasiłku posiadało w końcu grudnia 2021 r. – 981 

osób tj. 14,2% ogółu bezrobotnych (rok wcześniej - 1 813 osób tj. 21,7% ogółu).  

Wyk.8.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy                            

w Częstochowie w latach 2016 – 2021. Stan w końcu roku 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2021 r. wynosiła :  

− w Częstochowie – 3,6% (spadek o 0,8 p. proc. w stosunku do  grudnia 2020), 

− w powiecie częstochowskim – 7% (spadek o 1,3 p. proc. w stosunku do grudnia 2020),  
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− w woj. śląskim – 4,2% (spadek o 0,7 p. proc. w stosunku do grudnia 2020), 

− w  Polsce –  5,4% (spadek o 0,9 p. proc. w stosunku do grudnia 2020). 

 

Tab.43.Stopa bezrobocia (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 roku w PUP w Częstochowie zarejestrowało się 9 626 osób bezrobotnych                

o 2 095 mniej niż w 2020 r. Wśród rejestrujących się przeważały osoby poprzednio pracujące 

– 8 219 osób (85,4% ogółu), natomiast bezrobotni dotychczas niepracujący – 1 407 osób  

(14,6%). Zdecydowana większość bezrobotnych rejestrowała się w PUP po raz kolejny – 

7 782 osoby (80,8%), po raz pierwszy zarejestrowały się 1 844 osoby (19,2%).  

W 2021 r. w PUP w Częstochowie rejestrowały się m.in. osoby zaliczane do kategorii 

bezrobotnych: 

− zamieszkali na wsi  - 3 304  osoby (w 2020 r. – 4 081), 

− osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 625 osób  (w 2020 r.                 

- 1 190), 

− osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  - 687 osób (w 2020 r.             

- 665), 

− do 30 roku życia – 2 920 osób (w 2020 r. – 3 510) 

− długotrwale bezrobotni – 3 189 osób (w 2020 r. – 2 434) 

Miesiąc/rok Polska 
Woj. 

śląskie 

Miasto 

Częstochowa 

Powiat 

częstochowski 

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 7,2 

31.12.2019 5,2 3,6 2,9 6,2 

31.12.2020 6,3 4,9 4,4 8,3 

31.12.2021 5,4 4,2 3,6 7,0 
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− powyżej 50 roku życia –  2 332 osoby (w 2020 r.  – 2 917) 

− cudzoziemcy – 44 osoby (w 2020 r. - 28), 

− kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 443 osoby (w 2020 r.           

- 476), 

Z ewidencji bezrobotnych z różnych przyczyn wyłączonych zostało w 2021 r. 11 058 osób,              

o 1 791 więcej niż w roku 2020. 

Najczęstszą przyczyną wyłączeń z rejestrów PUP było: 

− podjęcie pracy – 7 115 osób (w 2020 r. – 6 148 osób),  

− niepotwierdzenie gotowości do pracy – 1 215 osób  (w 2020 r. - 771 osób), 

− dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 526 osób (w 2020 r. - 526 osób), 

− odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy – 87 osób (w 2020 r. - 152 osoby),  

− osiągnięcie wieku emerytalnego -  251 osób (w 2020 r. - 210 osób), 

− nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 205 osób (w 2020 r. - 140 osób). 

 

Wyk.9.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych i wyrejestrowanych 

w 2021 roku  (napływ i odpływ bezrobotnych) 
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W końcu grudnia 2021 r. status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

posiadało 5 457 zarejestrowanych w PUP w Częstochowie, co stanowiło 78,8% ogółu 

bezrobotnych (w 2020 r.  75,3%), w tym osoby: 

− do 30 roku życia - 1 304 osoby (18,8% ogółu bezrobotnych), w tym do 25 roku życia 

– 565 osób (8,2% ogółu bezrobotnych), 

długotrwale bezrobotne – 3 366 osób (48,6% ogółu), 

− powyżej 50 roku życia – 2 157 osób (31,1% ogółu) 

− korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 3 osoby (0,05% ogółu) 

− posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 817 osób (11,8% ogółu), 

− posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 7 osób 

(0,1% ogółu), 

− osoby niepełnosprawne – 753 osoby (10,9% ogółu). 

Analiza zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na ich wiek pokazuje, że najliczniejszą 

grupą w końcu 2021 r. były osoby w przedziale wiekowym od 35 do 44 lat – 27% ogółu 

zarejestrowanych (1 874 osoby), a następnie w wieku 25 - 34 lata - 22,8% (1577 osób) oraz 

od 45 do 54 lat – 22,7% (1 574). Udział osób powyżej 55 roku życia wynosił 19,3% (1 338 

osób, w tym 531 powyżej 60 lat). Odsetek najmłodszych bezrobotnych tj. w wieku 18 - 

24 lata wynosił 8,2% ogółu (565 osób) . 

W końcu 2021 roku wśród bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP w Częstochowie 

wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub niższe posiadało 23,8% bezrobotnych (1 646 

osób), zasadnicze zawodowe/branżowe – 22,9% (1 589 osób), średnie ogólnokształcące – 

9,8% (677 osób), policealne i średnie zawodowe/branżowe – 25% (1 734 osoby) a wyższe – 

18,5% (1 282 osoby). 

Zdecydowana większość bezrobotnych figurujących w ewidencji PUP to osoby, które we 

wcześniejszych latach pracowały lub prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Liczba w/w osób wynosiła 6 021 tj. 86,9% wszystkich zarejestrowanych, a najwięcej z nich 

posiadało krótki staż pracy tj. do 5 lat – 2 877 osób, w tym staż pracy do 1 roku posiadały 

1 293 osoby, natomiast od 1 do 5 lat -1 584 osoby. Liczba bezrobotnych ze stażem pracy           

od 5 do 10 lat wynosiła 1 086 osób, od 10 do 20 lat – 1 085 a od 20 do 30 lat – 759, natomiast 
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214 bezrobotnych posiadało staż pracy powyżej 30 lat. Odsetek bezrobotnych, którzy nigdy 

wcześniej nie pracowali wyniósł 13,1% (907 osób). 

Od lat duży problem z powrotem na rynek pracy mają osoby bezrobotne pozostające przez 

dłuższy czas bez zatrudnienia. Problem ten pogłębił się jeszcze bardziej w związku                       

z pandemią COVID-19. W końcu 2021 r. bezrobotni pozostający bez pracy nieprzerwanie 

ponad 12 miesięcy stanowili aż 42,4% wszystkich bezrobotnych (2 936 osób). Ponad 47% 

bezrobotnych z tej grupy pozostawało w rejestrze urzędu pracy ponad 24 miesiące (1 397 

osób). Bezrobotni będący bez pracy krócej niż 12 miesięcy stanowili 57,6% wszystkich 

zarejestrowanych, z tego osoby bez pracy do 1 miesiąca – 8%, od 1 do 3 miesięcy – 17,5%, 

od 3 do 6 miesięcy – 15,1% natomiast od 6 do 12 miesięcy – 17%. 

W końcu 2021 r. największe bezrobocie generowali bezrobotni nieposiadający żadnego 

zawodu oraz posiadający zawód: sprzedawca, robotnik gospodarczy, pracownik wykonujący 

prace proste, pracownik obsługi biurowej, ślusarz, magazynier, krawiec, technik prac 

biurowych, operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej. 

W  2021 roku pracodawcy zgłosili do PUP w Częstochowie 9 274 wolne miejsca pracy 

i miejsca aktywizacji zawodowej. Jest to o 1 350 więcej, niż w 2020 roku. Z Częstochowy 

wpłynęło 6 841 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a z powiatu 

częstochowskiego – 2 433. 

Z ogółu zgłoszonych do PUP wolnych miejsc, oferty pracy subsydiowanej stanowiły 14,9% 

(1 383 miejsca), natomiast oferty pracy niesubsydiowanej – 85,1% (7 891).  Ponad 94% 

wolnych miejsc (8 736) pochodziło z sektora prywatnego, a z sektora publicznego niecałe 6% 

(538). Miejsca aktywizacji zawodowej (stażu i prac społecznie użytecznych) stanowiły 7,3% 

wolnych miejsc (680). Do osób niepełnosprawnych skierowane były 144 wolne miejsca pracy 

i miejsca aktywizacji zawodowej. 

Najwięcej ofert pracy zgłoszono dla bezrobotnych w zawodach: pakowacz ręczny, pozostali 

robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, pomocniczy robotnik budowlany, technik 

prac biurowych, pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali, 

garmażer, operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, stolarz, dyspozytor transportu 

samochodowego, magazynier, szwaczka maszynowa, monter wyrobów z tworzyw 

sztucznych, kierowca samochodu osobowego. 
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Wyk.10. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych  

do PUP w Częstochowie w latach 2016 – 2021 
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Oprócz osób bezrobotnych w PUP w Częstochowie zarejestrowane były również 

osoby poszukujące pracy. Status osoby poszukującej pracy w końcu grudnia 2021 r. posiadały 

204 osoby (99 kobiet, 105 mężczyzn). Z Częstochowy zarejestrowanych było 130 osób 

poszukujących pracy, a z powiatu częstochowskiego – 74 osoby. Osoby poszukujące pracy 

niepełnosprawne i niepozostające w zatrudnieniu stanowiły 39,7% tej grupy osób (81 osób). 

 

Tab.44.Formy aktywizacji i liczba bezrobotnych, którym udzielono wsparcia w 2021 roku 
 

Formy aktywizacji Liczba osób 

Prace interwencyjne 135 

Roboty publiczne 244 

Staże  529 

Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 27 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej 216 

Podjęcie zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy 
225 

Prace społecznie użyteczne  44 

Podjęcie pracy w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie 
1 

Podjęcie pracy w związku z dofinansowaniem wynagrodzenia za 

zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat 

33 
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Formy aktywizacji Liczba osób 

Podjęcie pracy w ramach refundacji części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia (art. 150f)  

7 

Ogółem: 1461 

 

W 2021 roku w ramach usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego doradcy 

przeprowadzili 855 rozmów doradczych. Sytuacja pandemii wymusiła realizację poradnictwa 

zawodowego w formie telefonicznej. Z tej formy skorzystało 739 osób.  

W 2021 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wpłynęły 18 584 oświadczenia  

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (z czego 17 792 wpisano do ewidencji). 

Największa liczba oświadczeń dotyczyła obywateli Ukrainy. 

Tab.45.Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji PUP Częstochowa z podziałem na 

obywatelstwa reprezentowane przez cudzoziemców 
 

 

 

Kraje 

 

Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji 

PUP Częstochowa w 2021 roku 

 

Ukraina 1 3874 

Białoruś 1 088 

Rosja   464 

Mołdawia 1 107 

Gruzja 1 237 

Armenia     22 

Łącznie 17 792 

Oprócz oświadczeń, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w 2021 roku sporządził 770 

informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w celu wydania zezwolenia na pracę              
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(w niektórych przypadkach także zezwolenia na pobyt) cudzoziemca na terenie naszego kraju 

na łączna liczbę 5 990 miejsc pracy. 

Działania promujące urząd, poprawiające jakość obsługi oraz inne inicjatywy 

We wrześniu 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie był jednym z organizatorów 

Jurajskich Targów Pracy dla Młodzieży on-line. Targi Pracy były doskonałą okazją do 

zapoznania się z możliwościami, oczekiwaniami i wymogami rynku pracy. Organizacja 

projektu umożliwiła stworzenie przestrzeni, w której pracodawcy,  jak i zainteresowani 

podjęciem lub zmianą pracy, mieli okazję do zaprezentowania swoich mocnych stron.                      

W ramach przedsięwzięcia można było zdobyć wiedzę, jakiego rodzaju stanowiska oferują 

firmy, jakie mają wymagania względem kandydatów do pracy oraz jakie warunki pracy 

proponują, a także skorzystać z porad ekspertów m.in. takich instytucji jak: ZUS, KRUS i US. 

Targi Pracy umożliwiły kilku tysiącom osób zapoznanie się z niemal 500 ofertami 

zatrudnienia w kraju i za granicą oraz możliwościami podniesienia kwalifikacji zawodowych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie kontynuował także politykę informacyjną we 

współpracy z mediami - telewizją (TVP Katowice, TV Orion), rozgłośniami radiowymi 

(Radio Katowice, Radio Jura, RMF Maxxx, Radio Złote Przeboje, Radio Fiat) oraz gazetami  

i czasopismami („Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”, „Życie Częstochowy i Powiatu”, 

„Gazeta Częstochowska”, „Nowa Trybuna Częstochowska”, „Co, gdzie, kiedy                               

w Częstochowie”). 

 

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 przedstawiono organizacje 

pozarządowe działające na terenie powiatu  częstochowskiego. 

 

 

 



  

205 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

Tab.46.Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Częstochowskiego 

w 2021 r. 
Rodzaj organizacji Podstawa prawna Liczba 

 

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Stowarzyszenia ogólne i kultury fizycznej Prawo o Stowarzyszeniach 175 

Ochotnicze Straże Pożarne Prawo o Stowarzyszeniach      110 

Fundacje Ustawa o Fundacjach        44 

RAZEM       329 

Stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę 

Stowarzyszenia zwykłe Prawo o Stowarzyszeniach        19 

- Kluby Sportowe (KS) 

- Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS) 

[KS i UKS działają w formie Stowarzyszenia, których 

Statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej] 

KS i UKS działają w oparciu 

o dwie ustawy: 

Prawo o Stowarzyszeniach i 

Ustawa o Sporcie 

       69 

RAZEM        88 

OGÓŁEM       417 

 

Formy współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi: 

 

1. 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 wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na sfinansowanie ich realizacji: 

• Konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

b) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji  

na dofinansowanie ich realizacji: 

• Konkurs z zakresu rozwoju sportowego (szkolenie sportowe) 

• Konkurs na wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2021 
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Tab.47. Zestawienie dotacji na poszczególne rodzaje działań w 2021 r. 
 

Rodzaj działania Kwota przyznana  Kwota wykorzystana*  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 60 000 zł 58 000 zł 

Rozwój sportu ( szkolenie sportowe) 20 000 zł 20 000 zł 

Wypoczynek dzieci i młodzieży lato 2021 41 000 zł         35 736 zł         

RAZEM 121 000 zł 113 736 zł 

* Ze względu na pandemię COVID-19 niektóre działania nie zostały zrealizowane 

 

2. Pozafinansowa realizowana poprzez: 

a)  udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym w   budynku starostwa   

częstochowskiego, 

b)   promowanie lokalnych organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie 

działań na stronie internetowej powiatu i  w „Wieściach powiatowych”, 

c) wsparcie merytoryczne i szkoleniowe w czasie spotkań, zebrań  i eventów  

w siedzibie organizacji i poza nią. 

 

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 pochodzą z budżetu państwa w wysokości 330 000 zł,  

w tym dla organizacji pozarządowej 190 080 zł. W roku 2021 w powiecie częstochowskim w 

ramach tego zadania pomoc prawną uzyskało 695 osób (tabela 12). Powiat realizuje zadanie 

we współpracy z gminami, a także z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu i Okręgową 

Radą Adwokacką w Częstochowie. 
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Tab.48. Zestawienie porad prawnych w 2021 r. w ramach zadania w zakresie nieodpłatnej 

pomocy prawnej i edukacji prawnej w podziale na kwartały 
 

Kwartał roku 2021 Liczba osób którym udzielono nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

I Kwartał Ogółem: 171 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
113 

II Kwartał Ogółem: 176 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
119 

III Kwartał Ogółem: 184 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
107 

IV Kwartał Ogółem: 164 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
83 

RAZEM Ogółem: 695 

w tym w punktach prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe  
422 
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Tab.49. Wykaz dyżurów w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających  

na terenie Powiatu Częstochowskiego w 2021 r. 
 

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek 

9.00 - 13.00  

Urząd Gminy 

Kamienica Polska                          

13.00 -17.00  

Urząd Gminy 

Konopiska 

9.00 -13.00    

Urząd Gminy 

Kamienica Polska  

9.00 - 13.00  

Urząd Gminy 

Starcza  

9.00 -13.00 

Urząd Gminy 

Konopiska  

 

12.00 -16.00  

GOK w Olsztynie  

 

12.00 -16.00  

Urząd Gminy 

Mstów 

12.00 -16.00  

GOK w Olsztynie 

16.00 - 20.00  

GOK w Olsztynie  

8.00 do 12.00  

Urząd Gminy 

Janów  

 

11.30 - 15.30  

Urząd Gminy 

Mykanów        

 

13.00 do 17.00  

Urząd Gminy 

Mykanów               

8.00 do 12.00                

Urząd Gminy 

Kłomnice                       

10.00 do 14.00        

Urząd Gminy 

Kłomnice                

  

10.00 do 14.00           

Urząd Gminy 

Kruszyna                

   

11.00 – 15.00 

Częstochowa ul. 

Ul.Tkacka 5 

 

14.00-18.00              

GOPS                      

w Rędzinach     

 

11.00-15.00                       

Urząd Gminy 

Poczesna  

 

14.00 - 18.00 

Częstochowa              

ul. Tkacka 5 

 

11.00 – 15.00   

Urząd Miasta 

Blachownia       

 

11.30- 15.30 

Koniecpol 

Starostwo 

Powiatowe 

ul.Chrząstowska 8  

10.00-14.00                    

Urząd Gminy 

Przyrów                     

  

 

11.30 do 15.30               

Urząd Gminy 

Lelów                                       

 

11.00 - 15.00 

Starostwo 

Powiatowe 

Koniecpol   

ul.Chrząstowska 8  

 

8.00 - 12.00     

Urząd Gminy 

Dąbrowa Zielona                

 

 

 

 

 



  

209 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

15.Działaność inwestycyjna powiatu oraz pozyskane środki zewnętrzne 

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, które realizowane były w 2021r. 

Zadania dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 

„Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” 

Koszt całkowity                   419 553,75 zł   

Dofinansowanie łącznie      369 207,30 zł w tym: 

EFS                                          356 620,68 zł  

Budżet Państwa                                        12 586,62 zł 

wkład własny                      50 346,45 zł  

Zakończenie 30.01.2022 r. 

Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Częstochowie. Projekt był skierowany do urzędniczek i urzędników 

wykonujących prace administracyjno – biurowe. Projekt obejmował: zakup ergonomicznego 

wyposażenia, (105 foteli biurowych i podnóżków zapewniających odpowiednie podparcie dla 

kręgosłupa  i nóg,102 monitory z pełną regulacją i 47 ergonomicznych pionowych myszek              

i podkładek zapewniających podparcie dla nadgarstków) oraz szkolenia dla pracowników 

(cztery moduły szkoleniowe, w których uczestniczyło 169 osób dot. ergonomii pracy, 

profilaktyki zdrowia i wzroku w pracy administracyjno-biurowej oraz z profilaktyki 

zdrowotnej w zakresie wypalenia zawodowego oraz technik radzenia sobie ze stresem                  

w miejscu pracy) 

  

„Efektywny pracownik pomocy społecznej” 

Koszt całkowity                 408 172,50 zł   

Dofinansowanie łącznie    369 207,30 zł w tym: 

EFS                                       346 946,62 zł  

Budżet Państwa                                     12 245,18 zł 

wkład własny                   48 980,70 zł  
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Środki przeznaczone dla jednostek: 

DPS Lelów                                      93 273,00 zł 

DPS Blachownia                                 75 772,00 zł 

DPS Turów                                     45 772,00 zł 

PCPR                                      62 562,00 zł 

Zakończenie 28.02.2022 r. 

 

Projekt realizowany w jednostkach organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego: 

Domach Pomocy Społecznej w Blachowni, Lelowie i w Turowie oraz w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Projekt skierowany do pracowników 

wykonujących fizyczną prace przy opiece nad pensjonariuszami (DPSy) i do urzędniczek                

i urzędników wykonujących prace administracyjno – biurowe (PCPR). W ramach projektu 

zakupiono: dla DPSów - łóżka rehabilitacyjno-pielęgnacyjne, podnośniki kąpielowo – 

transportowe, podnośniki wannowe, wózki toaletowo-prysznicowe, balkoniki, łóżko 

transportowo-kąpielowe, wózek do transportu zwłok, schodołaz, traktorek - kosiarka, 

odśnieżarka – zamiatarka spalinowa, akumulatorowe maszyny do mycia podłóg, odkurzacz 

piorący do wykładzin, wózki sprzątające, wózek  do przewożenia artykułów spożywczych               

i 30-litrowy kocioł warzelny, dla PCPR - 23 zestawy foteli biurowych, podnóżków, 

monitorów, ergonomicznych myszek i podkładek pod mysz. W projekcie tym również 

realizowano cykl szkoleń dla 122 pracowników jednostek pomocy społecznej (trzy moduły 

szkoleniowe dot. ergonomii pracy, profilaktyki zdrowia i wzroku w pracy administracyjno-

biurowej oraz z profilaktyki zdrowotnej w zakresie wypalenia zawodowego oraz technik 

radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy) 

Inwestycje, remonty i zakupy zrealizowane ze środków własnych 

− zakup działki w Częstochowie ul. Korczaka: 1 102 026,90 zł 

− uporządkowanie układu pomiarowego w DPS Turów: 9 058,95 zł 

− remont chodników przy bloku mieszkalnym w Złotym Potoku:  6 273,00 zł 

− wykonanie rozbiórki budynku w Rzerzęczycach i dokumentacji projektowej                     

na rozbiórkę budynków w SOSW w Bogumiłku: 28 429,00 zł 
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− usunięcie szkód w SOSW w Bogumiłku, DD Promyk w Rędzinach i Placówce 

Zamiejscowej w Koniecpolu po nawałnicy: 14 609,15 zł 

− usunięcie usterek w DPS Lelów po wykonaniu termomodernizacji: 26 459,97 zł 

− wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa parteru budynku 

Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Sobieskiego 5 wraz z przystosowaniem                

do obowiązujących przepisów p.poż”: 110 700,00 zł 

− różne remonty w budynkach Starostwa ul. Sobieskiego i Tkacka (remont serwerowni, 

remonty dachu, modernizacja oświetlenia): 32 487,65 zł 

− zakup sprzętu komputerowego: 104 451,60 zł. 

−  

Szkoły i placówki oświatowe realizujące projekty współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego: 

W szkołach i placówkach oświatowych powiatu częstochowskiego realizowane są projekty 

tzw. „miękkie” (szkolenia, stypendia, współpraca partnerska, imprezy kulturalne  

i  edukacyjne itp.) współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.  

1. Powiat Częstochowski  

 

Projekt pod nazwą „Moja pasja - mój zawód”. 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 zwiększenie, jakości kształcenia zawodowego w trzech 

szkołach: Technikum w Koniecpolu, Technikum w Złotym Potoku, Branżowa Szkoła I 

Stopnia w Koniecpolu.  Projekt ukierunkowany jest na poprawę zdolności do zatrudnienia 97 

uczniów szkoły i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez adaptację  

i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wzrost doskonalenia umiejętności  

i kompetencji dla 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację  

dla uczniów w/w szkół: doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie i doposażenie 

bazy technologiczno-dydaktycznej, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  

dla nauczycieli zawodu, zajęcia zawodowo specjalistyczne dla uczniów, kursy i staże 

zawodowe dla uczniów. Projekt realizowany w terminie od 1 września 2020 r.                              

do  30 września 2022 r. 
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Zdj.13.Doposażenie pracowni handlowej w Zespole Szkół w Koniecpolu. 

 

Całkowita wartość projektu: 1 232 134,80 zł: 

            Wartość dofinansowania  projektu: 1 170 528,06 zł  w tym: 

                          -  płatność ze środków europejskich w kwocie: 1 047 314,58 zł 

                          -  płatność z budżetu państwa:  123 213,48 zł. 

Wkład własny finansowy Powiatu Częstochowskiego: 61 606,74 zł. 
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Zdj.14.Doposażenie pracowni logistycznej w Zespole Szkół w Koniecpolu. 

Zdj.15.Pracownia języków obcych w Zespole Szkół im Władysława Szafera  w Złotym Potoku 
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Projekt pod nazwą „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”. 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 jakości kształcenia ogólnego, 

wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych 

u 80 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu poprzez 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty oraz zajęcia rozwijające dla 

uczniów przy wykorzystaniu metody eksperymentu w nowoczesnych pracowniach 

przedmiotowych wyposażonych w sprzęt i narzędzia do nauczania. Ponadto wzrost 

kompetencji i kwalifikacji u 7 nauczycieli. Projekt realizowany w terminie od 1 stycznia  

2021 r. do 31 października 2022 r. 

 

Zdj.16.Nowoczesna pracownia językowa w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej. 

 

Całkowita wartość projektu: 469 585,00 zł: 

            Wartość dofinansowania  projektu: 422 626,50 zł  w tym: 

                          -  płatność ze środków europejskich w kwocie: 399 147,25 zł 

                          -  płatność z budżetu państwa:  23 479,25 zł. 

Wkład własny finansowy Powiatu Częstochowskiego: 46 958,50 zł. 
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Zdj.17. Nowoczesna pracownia przyrodnicza w Zespole Szkół w Koniecpolu. 

 

 
Zdj.18.Nowoczesna pracownia biologiczna w Liceum Ogólnokształcącym w 

Kamienicy Polskiej 
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Projekt pod nazwą „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”. 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 jakości kształcenia edukacyjnego oraz 

wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, 

nowatorskie metody nauczania oraz doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt technologiczno-informatyczno-komunikacyjny (TIK). Ponadto wzrost kompetencji i 

kwalifikacji 8 nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na skutek 

zrealizowania kursów/studiów z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu. 

 

Projekt realizowany w terminie od 1.06.2021 r.  do  31.12.2022 r.  

Całkowita wartość projektu: 359 425,00 zł: 

            Wartość dofinansowania  projektu: 323 482,50 zł  w tym: 

                          -  płatność ze środków europejskich w kwocie: 305 511,25 zł 

                          -  płatność z budżetu państwa:  17 971,25 zł. 

Wkład własny finansowy Powiatu Częstochowskiego: 35 942,50 zł. 
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Zdj.19.Alpaki do wspomagania zajęć rehabilitacyjnych dla uczniów w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku. 

 

15.1.Inwestycje drogowe 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. 

 

          Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie jest 

wykonywanie obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na 

terenie Powiatu Częstochowskiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy                  

i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg.                                                                                                                            

Nadzór nad działalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu Częstochowskiego. 
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Stan  ewidencyjny dróg, mostów i przepustów na terenie Powiatu Częstochowskiego 

przedstawia się następująco: 

• Łączna długość dróg powiatowych – 574,931 km 

• Liczba mostów – 37 sztuk o łącznej długości 608,44 m 

• Liczba przepustów – 16 sztuk o łącznej długości 29,94 m 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Częstochowskiego powołaną przez Radę Powiatu w Częstochowie Uchwałą Nr 15/IV/99 z 

dnia 26 stycznia 1999 roku. Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg zgodnie z art. 

21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest pełnienie funkcji zarządu drogi dla dróg 

powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Częstochowskiego oraz realizacja 

zadań wynikających z umów, porozumień i uchwał organów Powiatu Częstochowskiego.  

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie wyniosły w 2021 roku: 

37 240 894,61 zł, 

w tym wydatki bieżące: 15 073 701,28 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne:                

22 167 193,33 zł. 

Tab.50.Struktura wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie  
 

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich sfinansowane w ramach 

porozumienia Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  

 

4 346 685,26 zł 

Inna działalność – środki na działalność PZD 3 642 244,30 zł 

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych  7 084 671,72 zł  

Inwestycje drogowe  21 824 668,38 zł  

Zakupy inwestycyjne  342 524,95 zł 

 

W roku 2021 Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował 22 zadania inwestycyjne (w tym 7 

projektów w zakres których wchodziły 3 Programy Funkcjonalno-Użytkowe) na drogach 

powiatowych o łącznej wartości 21 824 668,38 zł.  
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Na realizację zadań inwestycyjnych udało się pozyskać  17,22 mln. złotych (78,88%) z czego          

4,49 mln (20,57%) stanowią środki z gmin w ramach podpisanych porozumień, a 12,73 mln 

złotych (58,31%) to pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł w/w programów 

pomocowych. 

Inwestycje drogowe: 

Zestawienie realizowanych zadań w rozbiciu na pozyskane środki pomocowe: 

I. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) 

  Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2021 

1 2 3 4 

Zad. 1 

Przebudowa dróg powiatowych nr 1057 S na odc. 

Huta Stara A - Poczesna i nr 1056 S na odc. Mazury 

– Młynek, dł. 3,35 km, gmina Poczesna. 

Zadanie realizowane w latach 2019-2022r.  

Całkowita wartość zadania: 8 154 397,00 zł. 

Razem 2 510 781,02 zł 

budżet powiatu 540 707,02 zł 

środki RzFRD  1 324 400,00 zł 

budżet gminy 645 674,00 zł 
 

 
Zdj.20. DP 1057, Huta Stara A, gm. Poczesna droga przed przebudową 
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Zdj.21. DP 1057, Huta Stara A, gm. Poczesna rondo w trakcie budowy 

 
 

 
Zdj.22. DP 1057, Huta Stara A, ul. Tkacka, gm. Poczesna po przebudowie 
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Zdj.23. DP 1057, Huta Stara A, ul. Tkacka, gm. Poczesna po przebudowie  

 

Zdj.24.DP 1056 S przed przebudową 
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Zdj.25. DP 1056 S po przebudowie 

 

 

 

 
Nazwa zadania 

  Wykonanie 

  2021 

1 2   4 

Zad. 2 

Przebudowa dróg powiatowych nr  

- DP 1070 S na odc. DK 91 Kłomnice – Zdrowa -

Kruszyna 

- DP 1025 S na odc. Kruszyna-Borowno, na 

długości 15,569 km, Gmina Kłomnice, 

Kruszyna, Mykanów 

Zadanie zrealizowane w latach 2019 – 2022 

Całkowita wartość zadania: 29 242 722,00 zł. 

Razem 9 295 785,00 zł 

budżet powiatu 2 370 712,00 zł 

Środki RzFRD 5 112 573,00 zł 

środki RzFIL 562 500,00 zł 

budżet gminy 

1 250 000,00 zł 
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Zdj.26.DP 1025S, odc. Borowno - Kruszyna, gm. Kruszyna przed przebudową  

 

 

Zdj.27.DP 1025S, odc. Borowno - Kruszyna, gm. Kruszyna przed przebudową  
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Zdj.28.DP 1025 odc. Borowno – Kruszyna, gm. Kruszyna po przebudowie 

 

 
Zdj.29.DP 1070S odc. Baby – Zdrowa, gm. Kłomnice przed przebudową 
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Zdj.30.DP 1070S odc. Baby – Zdrowa, gm. Kłomnice przed przebudową 

 

 
Zdj.31.DP 1070S odc. Baby – Zdrowa, gm. Kłomnice po przebudowie 

 

 

 



  

226 

        Raport o stanie powiatu częstochowskiego za 2021 rok                    

 

 

 

 
 

 

Zdj.32.DP 1037 S odc. Siedlec – Srocko przed przebudową 

  Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2021 

1 2 3 4 

Zad. 3 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na 

odc. Siedlec - Srocko, gmina Mstów na dł. 

3,029 km 

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 

Całkowita wartość zadania: 3 935 769,49 zł 

Razem 3 538 435,70 zł 

Środki RzFRD 1 852 666,00 zł 

Środki RzFIL 975 500,00 zł 

Budżet powiatu 35 269,70 zł 

Budżet gminy 675 000,00 zł 
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Zdj.33.DP 1037 S odc. Siedlec – Srocko przed przebudową 

 

 

 

II. Środki UE RPO WSL 2014-2020 oraz budżetu Państwa, Powiatu i Gminy 

  Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2021 

1 2 3 4 

Zad. 1 

Zwiększenie mobilności Subregionu 

Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez 

przebudowę drogi powiatowej w ciągu DK-1 

- Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 

908. Etap I - przebudowa DP 1056 S w 

miejscowości Poczesna  

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 

Całkowita wartość zadania: 6 700 869,66 

Razem 3 163 754,16 zł 

Budżet powiatu 875 614,28 zł 

Środki pomocowe 1 263 882,01 zł 

budżet państwa 474 263,87 zł 

budżet gminy 

549 994,00 zł 
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            Zdj.34. DP 1056, Poczesna, ul. Łąkowa, gm. Poczesna przed przebudową  

 
 
 

 
Zdj.35. DP 1056, Poczesna, ul. Łąkowa, gm. Poczesna przed przebudową 
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         Zdj.36.DP 1056, Poczesna, ul. Łąkowa, gm. Poczesna w trakcie przebudowy 

 

  

 
            Zdj.38.DP 1056, Poczesna, ul. Łąkowa, gm. Poczesna w trakcie przebudowy  
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III. Środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

  Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2021 

1 2 3 4 

Zad. 1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S odc. Piasek – 

Czepurka - na dł. 1700 mb (gm. Janów). 

 

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 

Całkowita wartość zadania: 4 218 247,00 zł 

Razem 967 051,18 zł 

Budżet powiatu 0,18 zł 

Środki RzFRD 0,00 zł 

Środki RzFIL 267 051,00 zł 

Budżet gminy 700 000,00 zł 
 

 
Zdj.39. DP 1093 S odc. Piasek – Czepurka droga przed przebudową  
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Zdj.40. DP 1093 S odc. Piasek – Czepurka droga przed przebudową 

 

 
Zdj.41. DP 1093 S odc. Piasek – Czepurka w trakcie przebudowy 
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Zdj.42. DP 1093 S odc. Piasek – Czepurka w trakcie przebudowy 

 

 

 

  Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2021 

1 2 3 4 

Zad. 2 

DP 1019 S Budowa zatoki autobusowej przy DP 1019 S w 

m. Nieznanice, (gm. Kłomnice) 

 

Zadanie zrealizowane w 2021 roku. 

Razem 90 911,67 zł 

budżet powiatu 19 241,63 zł 

środki RzFIL 26 214,63 zł 

budżet gminy 45 455,83 zł 
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Zdj.43.DP 1019 S, gm. Kłomnice zdjęcie przed budową zatoki 

 

 
Zdj.44.DP 1019 S, gm. Kłomnice zdjęcie wybudowanej zatoki autobusowej 
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  Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2021 

1 2 3 4 

Zad. 3 

DP 1013 S Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 S odc. 

Biskupice – Zaborze w m. Kamienica Polska - ul. M. 

Konopnickiej na dł. 350 mb (gm. Kamienica Polska) 

 

Zadanie zrealizowane w 2021 roku. 

Razem 381 090,38 zł 

Budżet gminy 

150 000,00 zł 

 

 

 
Zdj.45.DP 1013S, gm. Kamienica Polska zdjęcie przed przebudową drogi 
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Zdj.46.DP 1013S, gm. Kamienica Polska droga po przebudowie 

 

 

 

                                               

                              
Nazwa zadania 

  Wykonanie 

  2021 

1 2   4 

Zad. 4 

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DP 1042 S                   

w m. Kusięta (Etap II) na dł. 2,0 km (gm. Olsztyn) 

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 

Wartość zadania: 1 750 408,18 zł 

      Dofinansowanie z RzFIL: 832 880,00 zł. 

Razem 1 350 287,56 zł 

budżet powiatu 56 507,56 zł 

RzFIL 832 880,00 zł 

budżet gminy 

460 900,00 zł 
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Zdj.47. DP 1042S m. Kusięta przed przebudową 

 

 
Zdj.48. DP 1042 S m. Kusięta – chodnik w trakcie budowy 
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Zdj.49. DP 1042 S m. Kusięta – chodnik po przebudowie 

 

 
Zdj.50.DP 1042 S m. Kusięta – chodnik po przebudowie 
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Nazwa zadania 

  Wykonanie 

  2021 

1 2   4 

Zad. 5 

System odwodnienia służący poprawie jakości wód 

odprowadzanych z pasa drogowego (dot. skrzyżowania 

DP 1062 S z drogą gminną (ul. Stacyjna) w m. Korwinów.  

Zadanie realizowane w roku 2021 

Wartość zadania: 166 800,00 zł 

Razem 
166 423,07 zł 

Budżet powiatu 

166 423,07 zł 

 
 
 

 

Zdj.51, 52. DP 1062 S Korwinów rów odwadniający po przebudowie 
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Zdj.53. DP 1062 S Korwinów rów odwadniający po przebudowie 
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Nazwa zadania 

  Wykonanie 

  2021 

1 2   4 

Zad. 6 

Budowa odwodnienia z poprawą jakości odprowadzanych 

wód opadowych i roztopowych, poprzez system rowów i 

cieków wodnych w miejscowości Drochlin, gmina Lelów.   

Zadanie realizowane w roku 2021 

Wartość zadania: 108 123,64 zł 

Razem 
108 123,64 zł 

Budżet powiatu 

108 123,64 zł 

 

 
Zdj.54. Przedstawiające stan drogi powiatowej przed budową odwodnienia. 
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Zdj.55. Po realizacji inwestycji – po wybudowaniu odwodnienia. 

 

 

IV. Zadania na które otrzymano dofinansowanie w roku 2021.  

 

1. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania: 

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu            

w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i 1028 S (ul. Lipowa                        

i ul. Głowna) w miejscowości Skrzydlów”. W 2021 roku ogłoszono postępowanie 

przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. 

Poniesione wydatki w 2021 roku 3 690,00 zł.  

Termin realizacji: lata 2021 – 2022r.  

Całkowita wartość zadania: 906 000,00 zł. 

2. Otrzymano dofinansowanie z Programu WID 2021+ dla zadania: „Budowa sygnalizacji 

świetnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą 

powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gmina 

Mykanów”.  

Całkowita wartość zadania 400 000,00 zł.  
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Otrzymane dofinansowanie 180 000,00zł. 

Termin realizacji zadania: lata 2022 -2023.    

 

V. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu Powiatu 

dotyczące opracowania dokumentacji projektowych. 

Zad. 1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę DP 1023 S                                 

w m. Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny, (gm. 

Kamienica Polska). 

• Całkowita wartość projektu: 73 800,00 zł 

• Wydatkowane środki w 2021r. – 43 800,00 zł 

• Całość projektu w 2021 roku sfinansowana z budżetu Powiatu. 

• Opracowanie projektu w latach 2020 – 2021r. 

Zad. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla budowy mostu w km 

4+230 na DP 1000 S Jamno, gm. Mykanów. 

• Całkowita wartość projektu: 94 800,00 zł. 

• Wydatkowane środki w 2021r. – 66 800,00 zł. 

• Całość projektu w 2021 roku sfinansowana z budżetu Powiatu.                                          

Opracowanie projektu w latach 2020-2021r. 

Zad. 3. Opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1073 

S odc. Antoniów – Czarny Las (gm. Mykanów) 

• Całkowita wartość projektu: 73 800,00 zł. 

• Wydatkowane środki w 2021r. – 33 800,00 zł. 

• Całość projektu sfinansowana w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji  

Lokalnych. 

• Opracowanie projektu w latach 2020 – 2021 r.  

Zad. 4. Opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 

S Żuraw – Lipnik, gm. Janów”  

• Całkowita wartość projektu: 281 007,00 zł. 
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• Wydatkowane środki w 2021r. – 79 950,00 zł. 

• Całość projektu w 2021 roku sfinansowana z budżetu Powiatu.  

• Opracowanie projektu w latach 2021 – 2022 r.  

Zad. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu na materiały                 

do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek) na terenie Obwodu Drogowego                     

Nr  w Rudnikach.   

• Całkowita wartość projektu: 57 195,00 zł. brutto 

• Realizacja zadania w ramach budżetu Starostwa. 

• Opracowanie projektu w 2021 roku. 

 

VI. Środki Powiatu na opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych: 

 

1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050 S                        

na odcinku Aleksandria – Wyrazów, gm. Konopiska.  

Całkowita wartość PFU: 24 900,00 zł.  

Koszt na opracowanie PFU w 100 % finansowany z budżetu Powiatu.  

Realizacja w latach 2021 – 2022 r.  

 

2. Przebudowa drogi powiatowej DP 1116 S od m. Lgota Mała do granicy 

województwa, gm. Kruszyna. 

Całkowita wartość PFU: 28 905,00 zł. 

Koszt na opracowanie PFU w 100 % finansowany z budżetu Powiatu.  

Realizacja w latach 2021 – 2022 r.  

 

3. Przebudowa drogi powiatowej DP 1029 S od DK-91 w Kłomnicach                               

do skrzyżowania z DW 793 w m. Św. Anna, gmina Kłomnice. 

Całkowita wartość PFU: 59 040,00 zł. 

Koszt na opracowanie PFU w 100 % finansowany z budżetu Powiatu.  

Realizacja w latach 2021 – 2022 r.  
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VII. Remonty i naprawy bieżące na drogach powiatowych. 

• oznakowanie poziome (malowanie linii i pasów) – 58 779,67 m² - 58 779,67 zł. 

• remont masą bitumiczną – 57 291,34 m² - 3 847 517,75 zł. 

• remont emulsjami i grysem – 11 333,40 m² - 264 582,76 zł. 

• odwodnienie dróg, ścinka i utwardzenie poboczy, regulacja kratek ściekowych, 

renowacja rowów – 425 890,82zł. 

• zakup znaków drogowych pionowych – 26 498,12 zł. 

• wycinka drzew i krzaków – 49 730,00 zł. 

• badania laboratoryjne – 58 718,97 zł.   

 

VIII. Odbudowa dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi. 

W 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg nie realizował zadań związanych z odbudową 

dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi z w/w lat. Powodem był brak 

przekazanych środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Powyższa 

sytuacja związana była z przeznaczeniem środków na walkę z COVID oraz zmianą zasad 

udzielania dofinansowania do dróg uszkodzonych w trakcie powodzi. Na realizację czeka 

zweryfikowanych przez Komisję Wojewody Śląskiego 16 zadań na drogach powiatowych              

o wartości 22,7 mln. złotych. 

 

IX. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupionych zostało: 

I. 6 piaskarek do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.                                                            

Każdy z obwodów drogowych otrzymał po 2 sztuki piaskarek.    

W miesiącu sierpniu 2021 roku w ramach doposażenia bazy sprzętowej Powiatowego 

Zarządu Dróg zakupiono w formie leasingu 6 sztuk fabrycznie nowych piaskarek. Piaskarki 

stacjonują po 2 sztuki na każdym z Obwodów Drogowo – Mostowych.     

Koszt zakupu 6 szt. piaskarek wyniósł: 696 513,10 zł. brutto 
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Zdj.56. Jedna z dwóch piaskarko - solarek zakupionych dla ODM-2 Koniecpol 

 

 
Zdj.57. Jedna z dwóch piaskarko – solarek zakupionych dla ODM-3 Poczesna 
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Zdj.58. Jedna z dwóch piaskarek zakupionych dla ODM-1 Rudniki 

 

 

II. Zalewarka do szczelin. 

W czerwcu 2021 r. zakupiono zalewarkę do szczelin i krawędzi HYDROG typu ZSK-

40. Przy pomocy zalewarki będzie możliwe wykonywanie „szwów” pomiędzy spękanymi 

pasami mas bitumicznych. Zalewarka będzie zastosowana do prac związanych z zamykaniem 

struktury masy bitumicznej poprzez zalanie krawędzi masą zalewową, bitumem, bigumą, itp.   

Koszt zakupu zalewarki wyniósł: 12 238,50 zł. brutto.                                                                        

Urządzenie znajduje się na wyposażeniu ODM-2 Koniecpol.  
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Zdj.59. Zalewarka szczelin i krawędzi typu HYDROG ZZSK-40 

 

 

III. Pług odśnieżny 

W trakcie trwania akcji zimowej 2020/2021 zakupiono dodatkowy pług odśnieżny                           

z elektrohydraulicznym sterowaniem do ciągnika rolniczego ZETOR Proxima 110. Pług 

przeznaczony jest do usuwania śniegu z powierzchni dróg, placów, parkingów i innych 

utwardzonych nawierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa                

i brukowa.                                                                                         

Koszt zakupu pługa śnieżnego wyniósł: 15 990,00 zł. brutto  
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          Zdj.60. Pług do odśnieżania zakupiony dla ODM-1 Rudniki. 

 

 

IV. Agregaty do wytwarzania solanki. 

W październiku 2021 r. zakupiono 2 szt. wytwornic solanki typu MZK-3. Wytwornice 

służą do przygotowania roztworów soli albo zmiany ich stężenia. Wykonane są z tworzywa 

sztucznego. Do wersji podstawowej z własnym zbiornikiem magazynującym o pojemności  

od 3000 l do 6000 l. Wytwornica jest w całości wykonana z tworzywa sztucznego łącznie                

z elementami pomp i instalacji, a także odporna na promieniowanie UV. 

Wytwornice mają za zadanie zapewnić produkcję solanki drogowej do zimowego utrzymania 

zarówno dróg powiatowych jak również wojewódzkich.  Środki chemiczne i mieszanki 

środków chemicznych stosuje się w celu usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także                         

do zapobiegania powstawaniu oblodzenia. Wytworzona solanka będzie stosowana do 

polewania nawierzchni dróg. Wytwornice solanki zostały zabudowane na Obwodach 

Drogowych: ODM-2 w Koniecpolu oraz ODM-3 w Poczesnej. Koszt zakupu 2 szt. wytwornic 

do wytwarzania solanki wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników 

wyniósł: 145 140,00 zł. brutto 
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Zdj.61. Wytwornica solanki zakupiona dla ODM-3 Poczesna 

 
 

 
Zdj.62. Zbiornik na wytworzoną solankę na ODM-3 Poczesna.  
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Zdj.63. Wytwornica solanki zakupiona dla ODM-2 Koniecpol 

 

V. Samochód osobowy Audi. 

Na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie zakupiony został używany 

samochód osobowy AUDI.  

 
Zdj.64. Samochód osobowy Audi zakupiony na potrzeby PZD w Częstochowie 
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Zdj.65. Samochód osobowy Audi zakupiony na potrzeby PZD w Częstochowie 

 

 

 

VI. 4 samochody – 2szt. dostawcze, 2 szt. osobowo - transportowe    

W dniu 11 i 28 maja 2021r. do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie 

dostarczono 4 szt. samochodów (2 dostawcze oraz 2 osobowo – transportowe). Są to:                                                                                                                              

- Mercedes Sprinter 903 - Sprinter 311 Kombi,                                                                                      

- Volkswagen Hochdach Kombi Crafter 35                                                                                   

- Mercedes Sprinter 906 – 2 szt. 

Powyższe samochody zostały zakupione przez PZD w Częstochowie                                

od zaprzyjaźnionego  Obwodu Drogowego w miejscowości Tettnang zlokalizowanego                    

w Niemczech na terenie Powiatu Bodeńskiego. Samochody zostały przekazane do obwodów 

drogowych ODM 1 Rudniki, ODM 2 Koniecpol ODM 3 Poczesna. Samochody są 

wykorzystane do patrolowania i objazdów dokonywanych przez  pracowników oraz 

transportu narzędzi i materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, 

remontem przepustów, oznakowaniem, montażem barier energochłonnych, koszeniem traw, 
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wycinaniem krzewów i gałęzi w pasie drogowym, a także utrzymaniem. Zwiększenie floty 

samochodowej w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu pracy. 

 

 
Zdj.66.Samochody dostawcze zakupione na potrzeby Oddziałów Drogowo – 

Mostowych. 

 

 
Zdj.67. Samochody dostawcze zakupione na potrzeby Oddziałów Drogowo – 

Mostowych. 
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Zdj.68. Samochody dostawcze zakupione na potrzeby Oddziałów Drogowo – 

Mostowych 

 

 

 

X. Realizacja w 2021 roku pozostałych zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg                        

w Częstochowie 

Remonty dróg i inwestycje na drogach powiatowych powierzano w większości przypadków 

wykonawcom zewnętrznym, wyłanianym w drodze przetargów nieograniczonych. 

Siłami własnymi, tj. przez pracowników służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg  

i przez pracowników zatrudnianych okresowo w ramach robót publicznych wykonywano 

wszelkie prace związane z doraźnymi naprawami bieżącymi i utrzymaniem dróg i mostów, 

remontem przepustów, oznakowaniem, montażem barier energochłonnych, koszeniem traw, 

ścinaniem poboczy, wycinaniem krzewów i gałęzi w pasie drogowym, renowacją rowów,               

a także remontami chodników. 

Prace w zakresie remontów cząstkowych przy użyciu grysów i emulsji oraz masą 

mineralno - asfaltową powierzano również wykonawcom zewnętrznym. Prace te były 

prowadzone w okresie wiosenno – letnim. 
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XI. Inne działania. 

1. W zakresie ogłoszonych postępowań przetargowych: 

 

1.1. W 2021 roku przygotowano i przeprowadzono 19 postępowań przetargowych                   

w trybach określonych ustawą o zamówieniach publicznych, w tym: 

• na roboty budowlane - 6 postępowań 

• na dostawy - 9 postępowania 

• na usługi - 4 postępowań  

 

1.2. W wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano 19 umowy z różnymi 

podmiotami na roboty budowlane, usługi oraz dostawy związane z realizacją 

zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg.  

 

1.3. Dodatkowo przeprowadzono 16 postępowań w trybach konkurencyjnych                         

o wartości poniżej 130 000 Euro. 

 

 

Wyk.11.Postępowania przetargowe w 2021 r. 
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2. W zakresie zarządzania pasem i ruchem na drogach powiatowych: 

 

2.1. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zarządzania 

pasem drogowym wydając: 

• 508 decyzji na lokalizację infrastruktury technicznej związanej z drogami 

(lokalizacja) 

• 277 decyzji na zajęcie pasa w celu prowadzenie robót (zgodnie z w/w 

decyzjami) 

• 262 decyzji na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzeń (opłata                     

za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym) 

• 188 decyzji na lokalizację (przebudowę) zjazdów indywidualnych / 

publicznych z dróg powiatowych  

 

Wyk.12.Wydane decyzje w 2021 r. 

 

2.2. Wydane opinie do złożonych projektów organizacji ruchu w 2021 roku.  

• projekty czasowej organizacji ruchu – 417 szt. 

• projekty stałej organizacji ruchu – 48 szt. 

• trasy przejazdów pojazdów nienormatywnych – 19 szt. 
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 Wyk.13.Wydane opinie w 2021 r. 

 

 

16.Realizacja uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego 

W 2021 roku Rada Powiatu w Częstochowie podjęła 76 uchwał. 

I. W roku 2021 poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

realizowały Uchwały Rady Powiatu w następujących kwestiach: 

1. Wydział Finansowy : 

     30 uchwał w zakresie: 

− realizacji budżetu powiatu  wraz z jego zmianami w 2021 roku, 

− realizacji zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego                

na lata 2021-2028,  

− zaciągnięcia zobowiązania leasingowego, 

− zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, 

− zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Częstochowskiego za 2020 rok, 
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− udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2020 rok,  

− niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Częstochowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, 

− ustalenia wysokości składników wynagrodzenia Starosty Częstochowskiego, 

− zmiany w uchwale w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych                            

i nieetatowego Członka Zarządu, 

− uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 

2021-2028, 

− uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok. 

2. Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem: 

     17 uchwał  w zakresie: 

− rozpatrzenia petycji, 

Petycja 1 dotyczyła wezwania Rady Powiatu Częstochowskiego do przyjęcia uchwały                      

w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, 

krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców powiatu Częstochowskiego               

z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne                    

i nieodzowne, by Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pisemne gwarancje ze strony 

producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są 

oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych 

odczynów poszczepiennych.  - Rada Powiatu Częstochowskiego stanęła na stanowisku,                  

że w powyższej sprawie kwestie odpowiedzialności regulują przepisy rangi ustawowej. 

Petycja 2 dotyczyła wprowadzenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1028S i 1024S                 

w miejscowości Skrzydlów rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. – przekazanie petycji do właściwego organu. 

Petycja 3 dotyczyła dyskryminacji (wg autora petycji) osób niezaszczepionych przeciwko 

chorobie COVID-19 - równość i zakaz dyskryminacji mają wartość konstytucyjną, nie ma 

potrzeby ponawiania tych zapisów w aktach niższego rzędu, czyli w uchwałach Rady Powiatu 

− przekazania skargi zgodnie z właściwością, 
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− rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, 

− Zarzuty zawarte w skardze dotyczą nieprawidłowości związanych z wynagrodzeniami 

premiowymi pracowników DPS w Lelowie. Skarżący nie otrzymał ani jednego 

dodatku covidowego ponieważ nie świadczył pracy w czasie trwania zakażenia                     

covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Rozwiązanie stosunku pracy                   

ze Skarżącym nastąpiło po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, odmowie przyznania 

świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS, po przychyleniu się przez pracodawcę              

do prośby pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. 

− zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady 

Powiatu Częstochowskiego, 

− udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego, 

− wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Częstochowskiego nieruchomości 

gruntowej położonej w Częstochowie przy ulicy Korczaka, stanowiącej własność 

Gminy Miasto Częstochowy, 

− wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego, 

− zmiany w uchwale ws. wskazania Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Częstochowskiego do określania podróży służbowej Przewodniczącego Rady powiatu 

Częstochowskiego, 

− ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie usuniętych 

pojazdów oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu, 

− ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, 

− zmiany uchwały ws. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej oraz powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, 

− wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości ustanowionego na rzecz jednostki organizacyjnej Powiatu 

Częstochowskiego, 

− zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na rok 2022,  
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− zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Częstochowskiego na 2022 rok, 

− zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2022 

rok. 

3. Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu : 

   6 uchwał w zakresie: 

− przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego 

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego w 2020 roku, 

− ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Częstochowskiego od dnia 1 września 2021 roku, 

− ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2021 roku, 

− przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2022, 

− przyjęcia do realizacji „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita 

grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020 – 2021, 

kontynuacja w latach 2022 -2025”, 

− przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie 

Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 

1 uchwała w zakresie 

− dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu 

częstochowskiego za 2020 rok. 
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5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 1 uchwała w zakresie: 

− przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego do roku 

2023 z perspektywą na lata 2024-2027”. 

6. Wydział Komunikacji 

3 uchwały w zakresie: 

− uchwalenia „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Powiatu Częstochowskiego”, 

− ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe publicznego transportu 

zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego oraz sposobu ustalenia opłat 

dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w tych przewozach. 

II.      Realizacja uchwał Rady Powiatu przez jednostki organizacyjne 

1. Powiatowy Zarząd Dróg 

2 uchwały w zakresie: 

− powierzenia Gminie Olsztyn zadań z zakresu organizacji ruchu drogowego na drodze 

powiatowej na terenie gminy Olsztyn, 

− przywrócenia pasażerskich połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 146 na odcinku 

Wyczerpy – Chorzew Siemkowice i odtworzenia ruchu pasażerskiego 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

16 uchwał w zakresie: 

− przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Częstochowie za 2020 rok oraz 

wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

− przyjęcie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej               

za 2020 rok,  

− podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej                               

i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, 

− określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 roku,  
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− uchylenia uchwały nadającej statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Częstochowie, 

− nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, 

− przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących 

Przemoc w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021 – 2025, 

− przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2025, 

− przyjęcia programu służącego 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 w Powiecie Częstochowskim na lata 2021-2025, 

− przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2021-2029, 

− przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023, 

− szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

− określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. 

III. Ustalenia 

Uchwały Rady Powiatu podjęte w 2021 roku  zostały zrealizowane w całości z wyjątkiem 

uchwał które pozostają w trakcie realizacji tj: 

− Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2022r. 

− Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 

2028. 

− Realizowanie planów pracy Rady Powiatu, Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji 

Rady Powiatu. 
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− Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu profilaktycznego wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 

2020 – 2021, kontynuacja w latach 2022 -2025”, 

− Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Częstochowskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024-2027”, 

− Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla 

Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata                    

2021 – 2025, 

− Uchwała w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Częstochowskiego na lata 

2021-2025, 

− Uchwała w sprawie przyjęcia programu służącego 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 w Powiecie Częstochowskim na lata 

2021-2025, 

− Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2021-2029, 

− Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej                   

na lata 2021 – 2023. 

 

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 

1999 roku uchwałą Nr 16/IV/99 Rady Powiatu w Częstochowie.  

Związek Powiatów Polskich funkcjonuje jako stowarzyszenie. Nie jest związkiem 

powiatów w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym. ZPP nie załatwia spraw 
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w rozumieniu czynności administracji publicznej, nie wydaje decyzji, pozwoleń, nie orzeka 

w trybie administracyjnym. Zadania ZPP określa jego statut. 

 Zasadniczo działalność ZPP polega na uczestniczeniu w procesie legislacyjnym 

poprzez wydawanie opinii, przygotowywanie wniosków dotyczących zmian regulacji 

prawnych oraz bezpośredni udział w gremiach stanowiących, opiniujących projekty aktów 

prawnych. Dokumenty wytwarzane przez Związek są przekazywane do organów 

stanowiących, a mianowicie do Sejmu i Senatu poprzez Komisję Wspólną Rządu                             

i Samorządu Terytorialnego oraz bezpośrednio zainteresowanych samorządów. 

 Celem ZPP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona 

wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw 

na rzecz rozwoju promocji powiatów, wymiana doświadczeń. Celem statutowym ZPP 

jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności 

naukowo – technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej, sportu, ochrony 

środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej inwalidów. 

 ZPP reprezentuje interesy zrzeszonych w nim powiatów, a także może reprezentować 

interesy innych powiatów na ich wniosek. Związek może być członkiem krajowych 

i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz podejmowania współpracy 

z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i za granic 

Związek realizuje swoje cele głównie poprzez: 

1) Reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, 

2) Inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów 

terytorialnych, 

3) Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych 

powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej, 

4) Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój 

społeczności powiatowych, 

5) Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno – 

gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz 

wymianę naukową i kulturalną, 
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6) Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu 

wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności 

samorządu terytorialnego, 

7) Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej 

problematyki Związku i jego członków, 

8) Współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi 

organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi, 

9) Delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji, 

10) Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych. 

Raz do roku spotyka się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, które                 

w 2021r. odbyło się w terminie 16 -17 września w Wiśle. Było to już 27 spotkanie ogólne.               

Powiat Częstochowski reprezentował Starosta Krzysztof Smela. 

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Powiat 

Częstochowski opłaca składki członkowskie. Składka członkowska Powiatu 

Częstochowskiego w 2021 roku wynosiła 0,18 zł na jednego mieszkańca; co w rezultacie 

wyniosło w 2021 roku 24 181,38 zł. 

W ramach członkostwa w komisjach ZPP Naczelnik Wydziału Komunikacji –                    

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. 

 

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    
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ze zrealizowanym projektem „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 

Północnego E–region częstochowski”. 

W ramach projektu wybudowano infrastrukturę światłowodową 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, 

krajowych i 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. 
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17.3. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

 

Powiat Częstochowski jest członkiem Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego. Stowarzyszenie powołane zostało w dniu 5 listopada 2019 roku 

przez reprezentantów lokalnych samorządów subregionu północnego 

Rada Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr X/80/2019 z dnia 17 października 2019 roku 

wyraziła zgodę na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin                     

i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

      Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą                

w Częstochowie to zrzeszenie wszystkich tj. 34 gmin i powiatów z obszaru Subregionu 

Północnego. 

Głównymi celami stowarzyszenia są: 

a)  upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej  

b)  ochrona wspólnych interesów członków Związku; 

c) współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych                                     

w perspektywie finansowej na lata 2021-2027; 

d) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin należących                 

do Związku; 

e) wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora małych                       

i średnich przedsiębiorstw; 

f) poprawa jakości środowiska kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu; 

g) współdziałanie przy zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych; 

h) wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych; 

i) rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej; 

j) poprawa jakości środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem 

poprawy jakości powietrza, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ochrony 

różnorodności biologicznej; 
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k) rozbudowa, integracja oraz unowocześnianie systemu transportowego                              

i komunikacyjnego w subregionie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu 

publicznego w głównych węzłach; 

l) budowa subregionalnej sieci tras rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

szlaków o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym; 

wsparcie członków Związku przy działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu; 

m) wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian 

społeczno-gospodarczych; 

n) upowszechnianie walorów turystycznych Subregionu Północnego oraz wspieranie 

działalności na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno – turystycznej; 

o) stymulowanie i wspieranie rewitalizacji na obszarze subregionu; 

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

Bieżącą działalnością Związku kieruje Dyrektor Biura, który: 

• wykonuje uchwały Zarządu; 

• realizuje decyzje podjęte przez Przewodniczącego i Zarząd; 

• kieruje pracą Biura Związku; 

• przygotowuje posiedzenia Zarządu; 

• realizuje ramowy plan działalności Związku oraz roczny plan finansowy Związku pod 

stałym nadzorem Zarządu. 

Na czele Stowarzyszenia stoi zarząd. Zarząd składa się z 7 członków, wybranych 

przez Zgromadzenie Ogólne na okres 5 lat. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele                                      

3 największych pod względem liczby mieszkańców miast subregionu północnego                           

tj. Częstochowy, Kłobucka oraz Myszkowa, 2 przedstawicieli powiatu częstochowskiego oraz                  

2 przedstawicieli powiatów kłobuckiego i myszkowskiego.  

Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.                       

Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków Zarządu Przewodniczącego Związku. 

Jednym z  członków  zarządu wybrany został Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski. 
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Zarząd Stowarzyszenia: 

Krzysztof Matyjaszczyk  - Prezydent Miasta Częstochowy,  Przewodniczący Związku 

Henryk Kiepura -  Starosta Powiatu Kłobuckiego, Członek Zarządu 

Jerzy Zakrzewski-  Burmistrz Gminy Kłobuck, Członek Zarządu 

Krzysztof Smela  - Starosta Powiatu Częstochowskiego, Członek Zarządu 

Piotr Kołodziejczyk - Starosta Powiatu Myszkowskiego, Członek Zarządu 

Robert Nowak  - Wójt Gminy Przyrów, Członek Zarządu 

Włodzimierz Żak - Burmistrz Miasta Myszków, Członek Zarządu 

Piotr Grzybowski – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Członek Zarządu. 

 

Rys.6.Mapa samorządów-członków Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego 
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17.4.Współpraca z samorządami zagranicznymi 

 

Współpraca z Powiatem Bodeńskim z Niemiec.  

Porozumienie o współpracy z powiatem bodeńskim zostało podpisane 29 września 

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. 

 

Współpraca z Powiatem Śniatyńskim z Ukrainy. 

Porozumienie o współpracy z Rejonem Śniatyńskim zostało podpisane  

11 grudnia 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.                 

W wyniku reformy podziału administracyjnego na Ukrainie z dniem 17.07.2020 r. – gminy 

wchodzące dotychczas w skład Rejonu Śniatyńskiego zostały włączone do Rejonu 

Kołomyjskiego.  

W 2021 r. bezpośrednie kontakty z naszymi zagranicznymi partnerami były 

ograniczone ze względu na szerząca się pandemię koronowirusa – COVID 19 w Polsce                   

i w całej Europie. Jednakże organizowane były różnotematyczne wideokonferencje,                       

na których omawiano bieżącą tematykę dotyczącą współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi 

powiatami.   

W sierpniu 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie gościła  z wizytą  pani  

Katarzyna Zlotos – przedstawicielka do spraw partnerstwa z Powiatu Bodeńskiego. W dniach 

26-29 sierpnia 2021 r. delegacja przedstawicieli Powiatu Częstochowskiego  

przebywała na „Krajowej wystawie ogrodów w Niemczech” promując Powiat 

Częstochowski. 
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Zdj.69.„Krajowa wystawa ogrodów w Niemczech” – sierpień 2021 r., stoją od lewej: 

R. Pakuła, B. Wójcik, A. Morzyk,  M. Kosielak, A. Jaruga, K. Zlotos. 
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Podsumowanie 

 

Rok 2021 to kolejny rok zagrożenia pandemicznego COVID-19. Pomimo utrudnień 

związanych ze stanem epidemii w naszym kraju, Powiat Częstochowski funkcjonował 

sprawnie i realizował wszystkie zadania. Priorytetem dla władz powiatu, podobnie jak w 2021 

roku było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom. Inwestycje                               

w infrastrukturę powiatu, w tym szczególnie  drogową realizowane były bez zakłóceń.                   

Zapewniono sprawne funkcjonowanie domów pomocy społecznej odraz domów dziecka                     

i szkół prowadzonych przez powiat. Bardzo sprawnie funkcjonował szpital w Blachowni - 

przekwalifikowany w czasie pandemii na szpital z łóżkami dla pacjentów z COVID. 

Dzierżawca pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nadal realizował działania 

inwestycyjne. Sprawnie funkcjonowało również samo starostwo powiatowe. Urząd, pomimo 

utrudnień związanych z pandemią cały czas obsługiwał mieszkańców. 

Powiat Częstochowski to wspólnota, która wytworzyła już swoją tożsamość. Mamy 

spore osiągnięcia, ale i jeszcze dużo do zrobienia. Powinniśmy jednak, jako mieszkańcy 

Powiatu Częstochowskiego być dumni z tego jak się rozwijamy i z nadzieją powinniśmy 

patrzeć w przyszłość. 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2021 rok.  

   

Zarząd Powiatu Częstochowskiego 

 

 

 


