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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 2019 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.  

Powiat częstochowski podzielony jest na 16 jednostek administracyjnych (Rys.1): 

• gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, Koniecpol; 

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

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

 

Rys. 1.Powiat Częstochowski obecnie 

 

 
 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Blachownia
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
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Rędziny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Starcza


 

 

5 

 

                                           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; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Koniecpol


 

 

6 

 

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

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

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. 

Największą liczbę ludności ma miasto Blachownia – 9 594 mieszkańców, a największą wsią 

pod względem mieszkańców są Rędziny- 4 745 mieszkańców. 

Najmniej mieszkańców mają miejscowości: Jamrozowizna i Nieznanice SHR (gmina 

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

Powiat częstochowski usytuowany jest w północnej części województwa śląskiego. 

Od północy graniczy z województwem łódzkim, od wschodu z województwem 

świętokrzyskim, od południa i zachodu z czterema innymi powiatami ziemskimi 

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

Częstochowa nie wchodzi  w skład ziemskiego powiatu częstochowskiego, jest odrębnym 

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 2018 roku wynosiła 134 919,                      

z czego mężczyźni to 66 104 osób, a kobiety 68 815 osób. Dla porównania, na koniec                    

2017 roku liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego wynosiła 135 227 osób, z czego 

mężczyźni to 66 222 osób, a kobiety 69 005 osób. 

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_Olsztyn
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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Ludność powiatu częstochowskiego stanowi 2,9% całości mieszkańców województwa 

śląskiego.  

Tab. 1.Powierzchnia i ludność w powiecie częstochowskim  (stan na koniec 2018 roku) 

Jednostka terytorialna 
Powierzchnia 

(ha) 

Liczba ludności wg. faktycznego 

miejsca zamieszkania 

Gęstość 

zaludnienia 

(osób/km2) 

Ogółem Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Powiat częstochowski 152 205 134919 69 005 66 222 89 

Miasto i Gmina 

Blachownia 

6 661 13 031 6 838 6 157 195 

Gmina Dąbrowa Zielona 10 021 3 865 1 951 1914 39 

Gmina Janów 14 675 5 964 2 994 2 970 41 

Gmina Kamienica Polska 4 645 5 579 2894 2 685 120 

Gmina Kłomnice 14 773 13 524 6 989 6 535 92 

Miasto i Gmina 

Koniecpol 

14 662 9 500 4 776 4 724 65 

Gmina Konopiska 7 851 10 737 5 551 5 186 137 

Gmina Kruszyna 9 355 4 862 2465 2397 52 

Gmina Lelów 12 369 4 872 2 422 2 450 39 

Gmina Mstów 11 957 10 827 5 543 5 260 91 

Gmina Mykanów 14 156 15 052 7 579 7 473 106 

Gmina Olsztyn 10 910 7 822 3 910 3 912 72 

Gmina Poczesna 5 998 12 700 6 480 6 220 212 

Gmina Przyrów 8 040 3 779 1 912 1 867 47 

Gmina Rędziny 4 123 10 012 5 080 4 932 243 

Gmina Starcza 2 009 2 829 1 455 1 374 141 

Województwo śląskie 1 233 309 4 533 565 2 348 080 2 185 485 368 

 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Na koniec 2018 roku gęstość zaludnienia  w powiecie częstochowskim wyniosła 89 osób              

na 1 km2 ( bez zmian w stosunku do 2017 roku) i była znacznie niższa od średniej                                  

w województwie śląskim (368 osób/km2 – b/z w stos. do 2017 rok). W porównaniu jednak              

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

w 2018 roku 52 osoby/km2 ( nie zmieniło się w stosunku do 2017 roku) gęstość zaludnienia                

w powiecie częstochowskim jest duża.  
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Gęstość  zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego jest dość 

zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 39 do 243 osób /km2 . 

 

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 39 a 65 osób/km2.  

 

Rys.4.Zagęszczenie ludności w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego     

(osoby/km2) 

 
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wyk.1.Liczba ludności w powiecie częstochowskim w latach 2014-2018 
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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  dość 

znaczny  spadek (Tab.2).  

 

 

 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 

 

Od kilku już lat dużym problemem w powiecie częstochowskim, podobnie jak                                       

i w całym kraju jest ujemny przyrost naturalny. Na tle województwa śląskiego wskaźnik 

przyrostu naturalnego w powiecie również nie jest dobry. W roku 2018 jedynie gminy Starcza 

( 0,71), Mstów (0,46) i Olsztyn (0,26) zanotowały minimalny dodatni przyrost naturalny.                                 

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

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



 

 

10 

 

Dla całego powiatu wskaźnik ten w 2018 roku przyjął wartości ujemne i wyniósł  –3,6,   

gdy w tym samym czasie dla całego województwa śląskiego było to – 2,1. 

Poniżej dla porównania przyrost naturalny w powiecie częstochowskim w latach 2014            

-2018. 

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

w latach   2014-2018 

Jednostka terytorialna 2014 2015 2016 2017 2018 

Powiat częstochowski -2,74 -3,76 -3,31 -3,26 -3,6 

Miasto i Gmina Blachownia  -2,5 -7,21 -6,33 -3,81 -7,9 

Gmina Dąbrowa Zielona  -8,5 -9,10 -12,00 -6,95 -8,57 

Gmina Janów  0,3 -5,01 -2,34 -3,69 -3,52 

Gmina Kamienica Polska  -1,6 -4,26 -2,85 -1,78 -4,47 

Gmina Kłomnice  -4,9 -3,95 -3,67 -4,33 -5,15 

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

Gmina Konopiska  -1,1 -1,21 -2,32 -1,39 -2,23 

Gmina Kruszyna  2,9 -4,49 -1,02 -3,08 -1,44 

Gmina Lelów  -7,1 -5,87 -4,26 -2,43 -8,38 

Gmina Mstów  -2,7 -1,96 -1,48 0,28 0,46 

Gmina Mykanów  -0,7 -1,67 -2,00 -2,34 -0,86 

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

Gmina Poczesna  -0,5 -1,17 -3,76 -4,78 -3,07 

Gmina Przyrów  -6,7 -4,39 -8,08 -5,51 -6,86 

Gmina Rędziny  -3,6 -2,19 -1,59 - 4,59 -2,41 

Gmina Starcza  -3,5 -5,66 -3,88 -5,32 0,71 

Województwo śląskie -1,1 -1,92 -1,36 -1,41 -2,1 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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3. Informacje finansowe  

 

Stan finansów  powiatu - dane ogólne na 31.12.2019 roku 

 

Roczne wykonanie planu dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego przedstawia się 

następująco: 

• dochody   plan: 112 338 441,88 zł,    wykonanie: 117 622 267,92 zł    (104,7%) 

• wydatki    plan: 118 220 584,88 zł    wykonanie: 111 022 211,14 zł  ( 93,9%) 

 

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 6 600 056,78 zł (tzn. o taką kwotę  

uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).  

 

W realizacji budżetu za 2019 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie              

15 654 072,79 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad 

uzyskanymi wydatkami bieżącymi.  

 

Uzyskane dochody pochodziły z poniższych źródeł: 

1. Dochody własne: 69 035 272,47 zł co stanowiło 58,7% dochodów ogółem, w tym 

udział we wpływach z podatku PIT i CIT to kwota 33 057 261,89 zł, pomoc 

finansowa z gmin powiatu na realizację zadań drogowych stanowiła wartość 

2 301 914,20 zł. Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 33 676 096,38 zł i były                      

to m.in. opłaty komunikacyjne: 3 216 903,75 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy: 

360 855,55 zł, odpłatność pensjonariuszy w domach  pomocy społecznej: 

9 364 271,90 zł, opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego: 1 351 568,88 zł, opłaty 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 1 083 477,51 zł, wynajem pomieszczeń: 

1 608 066,37 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego: 763 661,49 zł, wpływy z gmin                        

i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka 

4 607 538,98 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych 9 960 291,16 zł 

Plan w tej grupie dochodów został zrealizowany 107,2%. 

2. Środki pomocowe (unijne): 6 261 698,76 zł co stanowiło 5,3% wykonanych 

dochodów.  

3. Dotacje celowe: 14 965 066,69 zł, które stanowiły 12,7% dochodów ogółem, w tym: 
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a) dotacje na zadania własne: 5 941 686,09 zł 

b) dotacje na zadanie zlecone: 3 108 692,55 zł 

c) dotacje wykonywane na podstawie porozumień: 5 914 688,05 zł 

Plan w tej pozycji został wykonany w 99,8% 

4. Subwencja ogólna  24 838 461 zł, w tym: 

a) część oświatowa:  10 756 589 zł 

b) część wyrównawcza:              9 014 384 zł 

c) część równoważąca:  5 067 488 zł 

Subwencje stanowiły 21,1% dochodów ogółem, wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły 

do powiatu w 100%. 

5. Uzupełnienie subwencji ogólnej: 2 521 769 zł, stanowiło 2,2% dochodów ogółem, 

wpływ wykonany został w 100%.  

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższy wykres: 

 

Wyk.2. Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 roku 
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Wydatki powiatu częstochowskiego w 2019 roku wyniosły 111 022 211,14 zł                             

i stanowiło to 93,9% planu ustalonego w wysokości 118 220 584,88 zł. W poniesionych 

wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 74,9% i była to kwota 

83 138 743,51 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 95,9%. Większość 

poniesionych wydatków dotyczyła: 

a) wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych                        

w kwocie 46 134 117,46 zł co stanowiło 55,5% poniesionych wydatków bieżących, 

b) remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 

9 284 564,03 zł co stanowiło 11,2% wydatków bieżących. 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 27 883 467,63 zł co stanowiło 25,1% wydatków ogółem. 

Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 88,4%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych 

wpłynęły w przeważającej mierze zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki                 

z tego tytułu wyniosły 21 415 584,06 zł, czyli 76,8% wszystkich poniesionych wydatków 

inwestycyjnych. Dotyczyły one usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych                 

w kwocie 3 274 267,50 zł oraz pozostałych prac inwestycyjnych drogowych w wysokości 

18 141 316,56 zł. Znaczne nakłady inwestycyjne w kwocie 5 300 806,42 zł poniesiono                    

na realizację projektów unijnych dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego, dotyczy to następujących zadań: 

1. Projekt "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" w kwocie 

1 210 823,08  zł; 

2. Projekt "Równe szanse - lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej 

nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku w kwocie 2 405 555,52 zł; 

3. Projekt "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja 

bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                              

w Koniecpolu w kwocie1 605 600,96 zł; 

4. Projekt "Zadbaj o swoją przyszłość" w kwocie 78 826,86 zł. 

Wydatkowano również środki w wysokości 615 458,63 zł na dostosowanie budynku 

głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. 
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Ogółem zrealizowane wydatki w podziale na grupy oraz ich strukturę przedstawiają poniższe 

wykresy: 

 

Wyk.3. Wydatki ogółem 

 

 

Wyk.4. Struktura zrealizowanych wydatków w 2019 roku 

30,3%

15,1%

19,1%

7,4%

28,1%

Struktura zrealizowanych wydatków ogółem w 2019 
roku wg głównych zadań w ujęciu % 

drogownictwo

pomoc społeczna

oświata i edukacja

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

pozostałe
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W 2019 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 7 046 969,56 zł co stanowiło 

68,6% planu, są to wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe.           

 

Wykonane rozchody powiatu wyniosły  4 113 339,01 zł co stanowiło 100% planu.         

     Spłaty dotyczyły: 

a) kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych                             4 085 894,40 zł 

b) pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska  Gospodarki Wodnej w Katowicach                                        27 444,61 zł

               

Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku wyniosło 29 485 336,98 zł i dotyczyło: 

a) kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych  28 990 030,60 zł 

b) pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach    11 760,00 zł 

c) leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do Powiatowego Zarządu Dróg                 

483 546,38 zł 

 

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

operacyjnego będzie następowała według poniższych terminów zapadalności: 

a) w 2020 roku w kwocie:  4 315 559,76 zł 

b) w latach 2021 – 2025 w kwocie: 19 556 949,62 zł 

c) w latach 2026 – 2027 w kwocie: 5 612 827,60 zł 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI 

CZĘSTOCHOWSKIEMU PRAW WŁASNOŚCIOWYCH 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Częstochowski był właścicielem 

nieruchomości o ogólnej powierzchni 322,4578 ha, w tym tereny stanowiące pasy dróg 

powiatowych - 279,0174 ha 

 

Tab.4.Zestawienie powierzchni nieruchomości powiatowego zasobu w poszczególnych 

gminach z obszaru działania powiatu 
Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Gmina Ilość działek 
Powierzchnia łączna 

/ha/ 

Ilość działek 

stanowiących pasy 

dróg powiatowych 

Powierzchnia łączna działek 

stanowiących pasy dróg 

powiatowych 

1 2 3 4 5 

Blachownia Miasto 78 12,9086 ha 65 6,7705 ha 

Blachownia Gmina 17 13,0287 ha 17 13,0287 ha 

Częstochowa Miasto 5 0,8091 ha 0 0 

Dąbrowa Zielona 5 9,0243 ha 5 9,0243 ha 

Janów 247 30,6489 ha 243 20,38829 ha 

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

Kłomnice 290 48,2066 ha 276 38,9981 ha 

Koniecpol Miasto 29 6,6592 ha 9 0,9446 ha 

Koniecpol Gmina 109 7,9950 ha 109 7,9950 ha 

Konopiska 33 13,5798 ha 33 13,5798 ha 

Kruszyna 117 25,5070 ha 117 25,5070 ha 

Lelów 37 13,7238 ha 30 8,4949 ha 
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Mstów 669 30,7394 ha 669 30,7394 ha 

Mykanów 368 30,7506 ha 368 30,7506 ha 

Olsztyn 401 33,7118 ha 400 31,5398 ha 

Poczesna 182 20,8093 ha 178 19,9374 ha 

Przyrów 62 7,9982 ha 62 7,9982 ha 

Rędziny 308 12,9882 ha 305 12,1271 ha 

Starcza 7 0,3721 ha 7 0,3721 ha 

Łącznie 2985 322,4578 2906 279,0174 ha 

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

na niezakończony proces regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod publiczne drogi powiatowe.  

 

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 2019 roku 

Rodzaj zasobu Ilość działek Powierzchnia ogółem /ha/ 

Użytkowanie wieczyste 2 0,1524 

Trwały zarząd ustanowiony na rzecz jednostek 

organizacyjnych 9 2,7006 

Dzierżawa 2 3,5040 

Użyczenie 4 2,0024 

Wynajem 1 0,0035 

Nieruchomości  w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych 43 30,9269 

Pozostałe 20 4,3030 

Ogółem 81 43,5928 

 



 

 

18 

 

W powyższym zestawieniu tabelarycznym nie ujęto: 

a) dzierżawy powierzchni 4,5 ha części dwóch działek położonych w Złotym Potoku, 

gmina Janów, wchodzących w skład nieruchomości na której funkcjonuje Zespół 

Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, z wykorzystaniem na potrzeby 

ogrodniczo-rolnicze - umowa dzierżawy zawarta na okres 3  lat od dnia 1 lipca 2019 

roku do dnia 30 czerwca 2022 roku; 

b) 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 3  lat od dnia 1 września 

2018 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku; 

c) 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; 

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

jednostki organizacyjne Powiatu Częstochowskiego 

Stan na dzień 31 grudnia 2019 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  

w Złotym Potoku  

im. Władysława Szafera  

42-253 Janów  

Złoty Potok  

ul. Kościuszki  7  

 

 

 

 

 

 

Janów 

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

5/6 - 0,0545 ha  

 

5/7 - 0,0415 ha  

5/10 - 3,0600 ha  

5/15 - 7,1100 ha  
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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 

  3224/9 - 0,1563 ha 

3224/16 - 0,1508 ha 

3224/17 - 0,6092 ha 

3225/26 - 0,2535 ha 
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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  

14 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Częstochowie – Obwód 

Drogowy w Poczesnej 

42-263 Poczesna  

Kolonia Poczesna  

ul. Bociania Górka 19 

Rędziny 

0006 Kolonia 

Poczesna 
CZ1C/00147548/7 0,8719 ha 

134/3 - 0,0600 ha 

 
137/4 - 0,4024 ha 

138/4 - 0,2072 ha 

139/2 - 0,2023 ha 

15 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Częstochowie - Obwód 

Drogowy w Rędzinach 

42-242 Rędziny  

Rudniki 

ul. Dworcowa 9 

Rędziny 

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

 

974/11 - 0,7471 ha 
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Tab.7.Mienie Powiatu Częstochowskiego – środki trwałe w poszczególnych klasyfikacjach                 

w latach 2018-2019 

 

 

 

Lp. 

Rok 2018 Rok 2019 

 

Klasyfikacja 

 

Kwota w zł 

 

Klasyfikacja 

 

           Kwota  w zł 

1 0 – grunty 15.588.780,59 0 – grunty 20.503.631,57 

2 I – budynki i lokale 

48.285.450,10 

I – budynki i lokale 

48.380.831,34 

2.180.709,10 

(projekt) 2 180 709,7t 

(projekt) 

3 
II – obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

11.851.259,64 

II – obiekty 

inżynierii lądowej            

i wodnej 

11.851.259,64  

11.712.292,12 

(projekt) 336.777,4  

(projekt) 

4 
III – kotły i maszyny 

energetyczne 
1.619.094,62 

III – kotły i maszyny 

energetyczne 
1.619.094,62 

5 

IV – maszyny, 

urządzenia i aparaty 

ogólnego 

zastosowania 

1.354.210,14 

2.190.176,89 

IV – maszyny, 

urządzenia i aparaty 

ogólnego 

zastosowania 

 

2 179 593,79 
835.966,75 

6 

V – maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 

specjalistyczne 

117.222,25 

V – maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 

specjalistyczne 

112 302,25 

7 
VI – urządzenia 

techniczne 
1.529.691,48 

VI – urządzenia 

techniczne 

1. 556. 182,88 

8 VII – środki transportu 273.604,84 
VII – środki 

transportu 

310.354,84 

9 

VIII – narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

996.262,78 

VIII – narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

1. 031.162,77 

Wyjaśnienie: W ramach klasyfikacji grupy VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ujęto również 

narzędzia medyczne, stanowiące wyposażenie Szpitala w Blachowni - własność Powiatu Częstochowskiego. 

Obecnie narzędzia te użytkowane są przez dzierżawcę Szpitala w Blachowni zgodnie  z umową dzierżawy z dnia 

25 czerwca 2013  roku.  
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DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA W 2019 ROKU: 

Zmiany w 2019 roku w mieniu powiatu – środki trwałe, powstały w następujących grupach 

klasyfikacji w wyniku: 

0 – GRUNTY: 

1. Przyjęto na rzecz Powiatu Częstochowskiego: 

 

a) Działka 94/1 o pow. 207 m², Gmina Poczesna, obręb Kolonia Brzeziny 

Wielkie przyjęta na podstawie Decyzji Wójta Gminy Poczesna                                                          

Nr GIZ.6831.32.2018.2019.DSG – 1 196,46 zł, 

b) Działka 2255/14 pow. 24 m  Kamienica Polska darowizna od Skarbu Państwa                        

o wartości rynkowej 912,00 zł, 

c) Działka 6661 pow. 100 m², Gmina Kłomnice, obręb Rzerzęczyce zakupiona na 

podstawie Aktu Notarialnego 3335/2019 za kwotę 37 000,00 zł,  

d) Działki 485 pow. 2400 m² i 489/1 8311 m² Gmina Olsztyn, obręb Biskupice 

przyjęte na podstawie umowy darowizny od Gminy Olsztyn, szacunkowa 

wartość rynkowa 296 630,00 zł, 

e) W 2019 roku na rzecz Powiatu Częstochowskiego przyjęto (m.in. decyzjami 

Wojewody Śląskiego) i wyceniono grunty na kwotę 4 998 087,38 zł. 

 

Zmniejszono wartość gruntów o: 

1. Działkę 1092/8 o pow. 315 m² Gmina Koniecpol, obręb Radoszewnica- Powiat 

Częstochowski zbył w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych. 

2. Działkę 1092/9 o pow. 252 m² Gmina Koniecpol, obręb Radoszewnica Powiat 

Częstochowski zbył w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Koniecpol                          

z przeznaczeniem na cele publiczne.  

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

przekazania) zmieszono wartość gruntów o kwotę 418 974,86 zł  

 

I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO  

 

1. Przyjęto na stan projektów budynek sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości 

Biała Wielka (2 018 370,89 zł) oraz zbiornik bezciśnieniowy p.poż. z tworzywa 
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poliestrowego (162 338,86 zł) w ramach zadania „ Budowa hali gimnastycznej przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku”. 

2. Zwiększono wartości budynku DPS w Lelowie o łączną kwotę 95 381,24 zł: 

a) Budynek A- 54 098,38 zł  

b) Budynek C- 35 533,91 zł 

c) Budynek D- 5 748,95 zł 

(Inwestycja „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru oraz integracji systemu sygnalizacji 

pożaru z oddymianiem” ) 

 

II- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

1. W  latach 2017 i 2018 Powiat Częstochowski realizował projekty scaleniowe                       

na łączną kwotę: 11 712 292, 12 zł Projekty te dotyczyły: 

a) scalenia gmina Lelów: 7 607 430,68 zł 

b) scalenia gmina Kłomnice: 3 768 084,01 zł 

c) zagospodarowanie terenu-drogi chodniki, oświetlenie zewnętrzne przyjęte                      

w 2017 roku z zadania „Budowa hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku”  336 777,43 zł 

W/w projekty zostały przyjęte na stan powiatu. 

 

2. Na podstawie protokołu spisanego w dniu 28 maja 2019 roku przez Powiat 

Częstochowski  i niżej w/w gminy przekazano nakłady finansowe poniesione                           

w ramach prac dot. zagospodarowania poscaleniowego gruntów na drogi transportu 

rolnego położone  w miejscowościach ( obiektach): 

a) Biała Wielka gm. Lelów oraz przekazano te drogi do ich dalszego bieżącego 

utrzymywania na rzecz Gminy Lelów na kwotę 7 607 430,68 zł  

b) Witkowice i Chorzenice gm. Kłomnice oraz przekazano te drogi do ich 

dalszego bieżącego utrzymywania na rzecz Gminy Kłomnice na kwotę 

3 768 084,01 zł  

 

W ramach zdania „Budowa Sali gimnastycznej przy SOSzW w Bogumiłku ( 2017 rok) 

przyjęto na stan powiatu  część zadania dotyczącą zagospodarowania terenu-drogi i chodniki 

oraz oświetlenia zewnętrznego na kwotę: 336 777,43 zł. 

 

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kst/3,1,46,obiekty-inzynierii-ladowej-i-wodnej.html#sekcja
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kst/3,1,46,obiekty-inzynierii-ladowej-i-wodnej.html#sekcja
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IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA   

1. W związku z zakończeniem okresu trwałości Projektu „E-powiat częstochowski” 

przeniesiono ze stanu Projektów na stan Powiatu środki na kwotę 835 966,75 zł                       

w tym:   

a) zestawy komputerowe 192 290,00 zł 

b) urządzenia peryferyjne – 31 458 44 zł 

c) serwery i adaptacje pomieszczeń 574 876,54 zł 

d) informaty – 37 341,77 zł 

2. Zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy:  

a) Notebook- 2 szt. na łączną kwotę: 8 058,10 zł  

b) Drukarka Espon 2- 2 525,00 zł 

 

V- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE  

1. Zmniejszenie wartości składnika GPS- urządzenie pomiarowe o kwotę 4 920,00 zł                    

z powodu zużycia (częściowa likwidacja).  

 

VI- URZĄDZENIA TECHNICZNE    

1. Zakupiono system wywoływania syren przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich na łączną kwotę 37 490,40 zł     

2. Zlikwidowano zużyty sprzęt z 2001 roku- Kamera Sony- 10 999,00 zł  

 

VII- ŚRODKI TRANSPORTU   

1. Zakupiono samochód osobowy SKODA Superb Ambition 2.0 TDI o wartości 

122 250,00 zł   

2. Uchwałą Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 

rok zarząd przekazał do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chorzenicach samochód osobowy SEAT 3R EXEO o wartości 

początkowej 85 500,00 zł 

 

VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich zakupił:  

a) namiot pneumatyczny 37 m² o wartości 21 900,00 zł  
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b) detektor burzowy na kwotę 12 999,99 zł 

 

Pozostałe Środki Trwałe-wyposażenie  

 2018 2019 

Zakupiono w 

danym roku 

413 613,32 134 266,62 

Zlikwidowano w 

danym roku 

109 875,79 142 274,85 

Stan na koniec roku  1 939 381,81 1 931 373,58 

 

Wartości Niematerialne i Prawne  

 2018 2019 

Zakupiono w 

danym roku 

98 770,08 33 240,88 

Stan na koniec roku  595 464,14 628 705,02 

 

 

DANE O FORMACH GOSPODAROWANIA I DOCHODACH UZYSKANYCH                          

Z  TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI ZA OKRES 01.01.2019 - 

31.12.2019 ROKU 

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 633.700,00 zł, na której 

znajduje się budynek biurowy - siedziba Starostwa Powiatowego o powierzchni użytkowej 

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

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

również jednostki organizacyjne Powiatu Częstochowskiego: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Częstochowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Jednostki użytkują pomieszczenia 

bezpłatnie na mocy porozumienia. 

W budynku Powiat Częstochowski wynajmuje także pomieszczenia na rzecz: 

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

biurowe o powierzchni 12,80 m2 . 

b) P4 Sp. z o.o – powierzchnia pod urządzenia telekomunikacyjne – 10 m2 – dach. 
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c) Polkomtel Sp. z o.o – infrastruktura telekomunikacyjna – 18 m2 – dach. 

Dochód łączny (netto) z mienia w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w 2019 roku:                

103.028,00 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  

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

i 5/9 o pow. łącznej 1524 m² (znajduje się na nich budynek OHP).  

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Powiatu Częstochowskiego 

wynosi 334,26 zł rocznie.  

W budynku, Powiat Częstochowski wynajmuje pomieszczenia na rzecz: 

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

plus 30  m2 pow. magazynowej (umowa najmu od 4.11.2013 roku do 3.11.2023 

roku), 

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

(umowa najmu od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku), 

c) Regionalna Organizacja Pracodawców - 35 m2 – pow. biurowa (umowa najmu o              

d 1.06.2017 roku do 31.05.2020 roku), 

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

plus 40,30 m2 (Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy) – 

bezpłatnie, 

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

(umowa najmu od 1.10.1017 roku do 30.09.2020 roku), 

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

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

378.546,02 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 581.162,00 zł. 

4. Nieruchomością położoną w Koniecpolu przy ulicy Rzecznej 29 (budynek 

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

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.  

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 2019 rok w wysokości: 

941.082,24 zł. 

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

doraźnej”, który na podstawie umowy najmu wynajęty został Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Częstochowie.  

           Dochód z mienia za 2019 rok (najem powierzchni) wynosi: 5.098,68 zł  

6. Nieruchomością położoną w miejscowości Kolonia Rędziny, ul. Miłosza 5, gmina 

Rędziny,  o pow.0,0841 ha, nr 75, KW CZ1C/00044620/4. Na działce znajduje się 

budynek mieszkalny z pełnym podpiwniczeniem - 229,26 m2, garażem wbudowanym 

w budynku, strychem nieużytkowym oraz murowany budynek garażowo-

gospodarczy- 30 m2, bez podpiwniczenia. 

 

Powiat Częstochowski wydzierżawiał w 2019 roku działki, których jest właścicielem: 

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

15 m2, położone w Blachowni, przy ul. Sosnowej 12, 

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

w miejscowości Radoszewnica, gm. Koniecpol  

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

(gm. Janów), 

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

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

Dochód z dzierżawy łącznie:5.873,77 zł. 
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Działki użyczone jednostkom samorządu terytorialnego: 

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

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

roku; 

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

Dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska na okres 7 lat, od 13.09.2017 roku                                   

do 12.09.2024 roku z przeznaczeniem na wybudowanie bieżni lekkoatletycznej – miejsce 

aktywności fizycznej mieszkańców; 

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

Gminie Kłomnice na okres 3 lat od 1.09.2018 roku do 31.08.2021 roku                                      

z przeznaczeniem na plac zabaw; 

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

Gminie Kłomnice na okres 10 lat od 1.03.2017 roku do 28.02.2027 roku                                                                 

z przeznaczeniem na plac rekreacyjny; 

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

użyczona Miastu i Gminie Koniecpol na 10 lat od 01.02.2019 roku do 31.01.2029 roku 

z przeznaczeniem na parking; 

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

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

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Częstochowie na okres 3 lat od 1.08.2018 roku                       

do 31.07.2021 roku, z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Centrum Pracy 

w Koniecpolu. 

 

Lokale użyczone innym podmiotom- bezpłatnie: 

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

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

do dnia 31 grudnia 2020 roku:  

a) powierzchni użytkowej 18,35 m2 na rzecz: Regionalnej Rady Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe w  Częstochowie oraz Ludowego Klubu Sportowego GOL-

START w Częstochowie - do wspólnego korzystania; 

b) powierzchni użytkowej 29 m2 na rzecz Polskiego Związku Niewidomych – 

Okręg Śląski, Koło Ziemskie w Częstochowie. 



 

 

30 

 

Z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej w 2019 roku: 

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

na potrzeby Gminy w Kamienicy Polskiej. Dochód netto z najmu za 2019 

rok:40.650,40 zł, 

2) mieszkań oraz garaży przy ul. Kościuszki 5, na terenie Zespołu Szkół w Złotym 

Potoku. Dochód łączny za 2019 rok:13.959,78 zł, 

3) powierzchni 30,75 m2 na terenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

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

szkolny. Dochód z najmu: 6.719,16 zł. 

Jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Częstochowie władają: 

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

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

wartości księgowej 3.648.011,09 zł. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 

roku w DPS w Blachowni: 

Inwestycje: 

Zadanie inwestycyjne pn. ”Dostosowanie Budynku Głównego DPS Blachownia                           

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

Nakłady finansowe w 2018 roku: 302.400,00 zł. W 2019 roku zadanie zostało zakończone,                       

w związku z czym zwiększyła się wartość środków trwałych – budynku głównego DPS                            

w Blachowni o całkowitą kwotę inwestycji, tj.:917.858,63 zł 

Remonty: 

Łącznie na remonty wydatkowano: 60.578,76 zł 

Zakup wyposażenia: 

Łącznie na wyposażenie wydatkowano:68.512,10 zł 

Zlikwidowano zużyte wyposażenie na kwotę: 27.918,81 zł 

Dochodów z mienia w ciągu roku: 39.953,00 zł 

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

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

a zamontowanych kolektorów słonecznych: 188.400,17 zł. 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku: 

a) Dokonano inwestycji na łączną kwotę:95.381,24 zł; 

b) Remonty i naprawy:55.341,94 zł; 
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c) Dokonano zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę: 49.094,36 zł. 

Dochodów z mienia w ciągu roku:3.082,85 zł 

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

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

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

zakupów, nakładów inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych, które mogłyby 

wpłynąć na stan posiadanego mienia.  

Dokonano zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę:77.925,84 zł 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku użytkuje nieruchomość 

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

budowli: 5.512.248,21 zł, kotłowni: 247.132,84 zł 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku. 

a) Dokonano zakupów wyposażenia na łączną kwotę:537.231,23 zł, z czego 413.156,54 zł 

to kwota zakupu wyposażenia w ramach projektu „Równe szanse – lepszy start. 

Nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów                                     

z niepełnosprawnością intelektualną w szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy”. 

Wartość projektu za lata 2018-2019: 1.869.494,99 zł 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

5.Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

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

W 2019 roku placówka nie dokonywała żadnych zakupów inwestycyjnych, ani też nakładów 

remontowych lub modernizacyjnych. Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu użytkuje nieruchomość gruntową 

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

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

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku. 

a) Dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę: 171.943,75 zł, w tym na zakup 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków UE pn.:”Zadbaj o swoją przyszłość”. 

Uzyskano dochody z mienia na kwotę: 10.794,48 zł 
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7. Zespół Szkół w Złotym Potoku użytkuje nieruchomość gruntową o wartości księgowej: 

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

o wartości księgowej: 97.937,00 zł. 

Przy Zespole szkół funkcjonuje także od 2010 roku boisko wielofunkcyjne powstałe 

w ramach programu „Orlik” o łącznej wartości: 1.252.102,60 zł 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku: 

a) Wykonano remont holu w internacie:  kwota: 4.200,00 zł 

b) Uzyskano dochody z mienia na kwotę: 103.398,63 zł 

8. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej użytkuje nieruchomość gruntową 

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

księgowej: 1.439.408,61 zł. 

W 2019 roku dokonano inwestycji, nakładów remontowych i modernizacyjnych oraz 

zakupów na łączną kwotę:20.097,35 zł. 

Uzyskano dochody z mienia na kwotę: 1.000,00 zł 

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

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

272.234,64 zł  

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku:  

a) Zakupy inwestycyjne: 148 877,00zł  

b) Nakłady inwestycyjne na drogi: 20 374 278,85zł  

c) Zakup wyposażenia: 8 054,09 zł  

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.  

10. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

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

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

wartości księgowej 1.670.636,95 zł 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku:  

Dokonano zakupów  dla Centrum Administracyjnego na łączną kwotę:9.282,50 zł 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni: 

a) Zakupiono wyposażenie o wartości: 2.667,43zł  

b) Remont łazienki – kwota: 5.563,00 zł 

Dom dla dzieci „Sosenka” w Częstochowie: 

a) Zakupiono wyposażenie o wartości: 4.668,30 zł 
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b) Dokonano wymiany rur instalacji solarnej: 3.490,00 zł 

Dom dla dzieci „Skałka” w Częstochowie: 

a) Zakupiono wyposażenie o wartości:2.398,99 zł 

b) Inne remonty, naprawy: 1.698,00zł 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

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

porozumienia pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego 9               

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

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku: 

a) Zakup wyposażenia na łączną kwotę: 42.090,60 zł 

b) Zakupiono również samochód Skoda Rapid Style za kwotę: 57.000,00 zł 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

12. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie – użytkuje                    

na podstawie porozumienia pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Powiatu 

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

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

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku: 

a) Zakupiono wyposażenie-krzeszła obrotowe – kwota: 1.841,00 zł 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

13. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu – użytkuje 

pomieszczenia w budynku Placówki Zamiejscowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie                                                 

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

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy w 2019 roku: 

a) Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z serwisem oraz pomoce dydaktyczne - kwota: 

10.471,17  zł 

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano. 

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 

 

Obecnie obowiązujący Program „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego                               

na lata 2016-2020” został 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 na lata 

2016 – 2020” to jeden  z ważniejszych dokumentów służących sprawnemu funkcjonowaniu 

powiatu. Nakreśla on  główne cele rozwojowe powiatu, środki prowadzące do ich realizacji, 

sposoby i reguły zachowania podmiotów zaangażowanych  w jego realizacje oraz sposoby 

weryfikacji i monitoringu wyznaczonych celów. 

 

Misja i wizja Powiatu częstochowskiego 

Misją Powiatu Częstochowskiego jest: 

Zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy powiatu częstochowskiego, jako 

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

i wypoczynku. 

 

Wizja rozwoju Powiatu Częstochowskiego: 

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

edukacji, odpoczynku i inwestowania. 

 

Program „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego” podzielony został na cztery 

obszary rozwojowe: 

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

i przedsiębiorczości mieszkańców 

Obszar II. Powiat Częstochowski jako obszar bezpieczny i spójny pod  

względem społecznym i komunikacyjnym. Zrównoważony rozwój społeczny 

Obszar III. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

turystycznych i kulturowych Powiatu 

Obszar IV. Relacje i współpraca Powiatu  z otoczeniem 

Każdy z obszarów zawiera cele i kierunki działań, które  będą realizowane przez 

władze powiatu do końca 2020 roku. W celu monitoringu realizacji poszczególnych celów 
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strategicznych każdy cel ma przypisane odpowiednie wskaźniki rezultatu. Służą one również 

do oceny postępu  w realizacji założeń dokumentu.  

Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego polega na gromadzeniu  

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

monitorujących pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi danymi statystycznymi, 

publikowanymi przez większość podmiotów właśnie za dany rok.                                       

Monitorowanie są zarówno dane statystyczne, jak również otoczenie zewnętrzne                       

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

kierunkach działania, zapisy strategii można aktualizować. Za monitoring strategii 

odpowiedzialny jest Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie. Monitoring odbywa się na podstawie rocznych sprawozdań                    

z realizacji celów i działań, przedkładanych przez wydziały, jednostki i instytucje 

odpowiedzialne za ich realizację. Monitoring obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dziedziny 

z życia społeczno-gospodarczego powiatu. 

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

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

Na podstawie sprawozdania  dokonana zostaje ocena zasadności i skuteczności 

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

należy zwołać Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego, 

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

stosowną uchwałą Rada Powiatu w Częstochowie. 

Po otrzymaniu rocznych sprawozdań z realizacji założeń strategii, pracownicy 

Wydziału Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem opracowują całościowe sprawozdanie   

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

Powiatu   w Częstochowie. 

Realizacja założeń Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego za lata 2016 – 2020 

jest także stale monitorowana przez Zespół ds. kontroli zarządczej. 

W chwili obecnej starostwo powiatowe dysponuje sprawozdaniem z realizacji Programu  

„Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego  na lata 2016-2020” za 2018 rok. Kolejne 

sprawozdanie –za 2019 rok wpłynie do Rady Powiatu Częstochowskiego do dnia 30 września 

2020 roku jako osobny dokument, zgodnie z zasadami monitoringu realizacji Programu 

„Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego za lata 2016-2020” 
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Analiza informacji przekazanych przez wydziały, jednostki organizacyjne, urzędy 

gmin oraz inne podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w realizację Programu 

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

że powiat częstochowski w 2018 roku w optymalny i rzetelny sposób wykorzystywał własne 

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

w Strategii. Powiat Częstochowski podejmował w 2018 roku działania, które zostały 

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

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

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

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

Częstochowskiego na lata 2016-2020” za 2018 rok, formułuje się następujące wnioski: 

1. Cele strategiczne zapisane w Programie „Strategia Rozwoju Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2016-2020„są realizowane bez większych problemów. 

2. Wszystkie szczegółowo określone zadania zapisane w Strategii są częściowo                                

lub całościowo realizowane. Działania rozpisane są na lata 2016-2020. 

3. Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów i kierunków 

strategicznych  w pełni świadomie starają się wywiązywać z nałożonych zadań                     

i nie zgłaszają żadnych problemów w tym zakresie. 

4. W 2020 roku należy przystąpić do opracowania kolejnego Programu „Strategia 

Rozwoju Powiatu Częstochowskiego” na lata kolejne. 

5. W kolejnej Strategii Rozwoju warto skupić się w większym stopniu na sprawach 

społecznych. 

 

Na podstawie danych, które już otrzymaliśmy za 2019 roku można stwierdzić, że wszystkie 

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

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

natychmiast niwelowane i usuwane przez odpowiednie działania związane z kontrolą 

zarządczą. 

 Dotychczasowe 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 

 

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

 
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 roku, 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 2019 

roku cel realizowany głównie poprzez udzielanie pomocy i wsparcia w ramach 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działalność 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu, domów pomocy społecznej  

z powiatu częstochowskiego. 

2) Budowanie wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji dzieci i młodzieży – w 2019 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 2019 roku cel realizowany poprzez bieżące udostępnianie mieszkańcom powiatu na 

stronie internetowej PCPR, gablotach informacyjnych pełnej i aktualnej informacji  

w zakresie przysługujących praw, dostępnych systemach wsparcia, obowiązujących 

rozwiązaniach prawnych. PCPR prowadziło kampanię społeczną „Koperta Życia” 

skierowaną do mieszkańców powiatu – osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, 

samotnych.  

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

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

roku – 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,  
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c) wykorzystanie środków masowego przekazu i ulotek,  

d) baner informacyjny zawieszony na korytarzu PCPR,  

e) akcję promocyjną podczas Dożynek Powiatowych w Koniecpolu-08.09.2019 rok  

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano wycieczkę dla 

rodzin zastępczych do Parku Zatorland w Zatorze w dniu 26.06.2019 roku, a w celu 

integracji rodzin zastępczych zorganizowano Piknik Rodzin Zastępczych w Zajeździe  

u Hermanów w Olsztynie w dniu 30.08.2019 roku 

2) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie 

opieki: 

a) przeprowadzono 3 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, w którym uczestniczyło łącznie 5 rodzin (w różnych wymiarach 

godzin od 20 do 74), w tym jedno szkolenie uzupełniające dla 1 rodziny, 

b) dokonano kwalifikacji 6 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

3) systematyczne wspieranie rodzin zastępczych: 

a) 1642 odwiedzin w miejscu zamieszkania 109 rodzin zastępczych, 

b) 2 szkolenia dla rodzin zastępczych, w których uczestniczyło łącznie 30 rodzin (w 

różnych wymiarach godzin od 5 do 15), 

c) 2 grupy wsparcia dla 24 osób – 22 spotkania, przeciętnie raz w miesiącu po dwie 

godziny.  

d) zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat 

Częstochowski –w pełni zabezpieczono potrzebę umieszczenia dzieci z powiatu 

częstochowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

e) dostosowanie liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących 

przepisów prawa – od dnia 01.01.2021 rok liczba dzieci w jednej placówce 

opiekuńczo – wychowawczej nie może przekroczyć 14 osób – w celu realizacji 

zadania pozyskano z zasobów Skarbu Państwa dom wolnostojący w Rędzinach na 

przeniesienie 14 wychowanków z Domu Dziecka w Chorzenicach. W 2019 roku 

rozpoczęto prace remontowe nieruchomości. Planowany termin uruchomienia 

placówki ustalono na 1 września 2020 roku. 

f) zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej.      

Pomocą i wsparciem objęto 123 pełnoletnich wychowanków. Wsparcia udzielano  

w formie: pracy socjalnej, pomocy w uzyskaniu mieszkania i znalezieniu zatrudnienia, 
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pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz pomocy 

rzeczowej.  

3. Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

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

Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XIX/127/2016 z dnia 24 listopada 2016 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. W dniu 08.09.2019 roku 

prowadzono kampanię informacyjną przeciwko zjawisku przemocy podczas Dożynek 

Powiatowych w Koniecpolu. 

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 423 konsultacji dla 111 osób; 

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

w rodzinie z częstotliwością 1 raz w miesiącu; 

c) sporządzono 1 formularz „Niebieskiej Karty”; 

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

w celu rozpropagowania działań Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  

4. Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc  

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

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

roku – w roku 2019 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  
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5. Programie służącym działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  

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

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

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) kampanię informacyjną przeciwko zjawisku przemocy podczas Dożynek 

Powiatowych w Koniecpolu, 

d) udział pracownika w 3 posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego                           

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

e) występowanie przez 2 pracowników w charakterze świadków w postępowaniu 

sądowym ws. przemocy w rodzinie.  

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

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

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

powiatowego, innych instytucji i organizacji pozarządowych na ochronę osób 

Niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym i zwiększenie możliwości osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze swoich praw i uczestnictwa w życiu społecznym  

i zawodowym.  

Cele szczegółowe programu to: 

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

niepełnosprawności. Zadanie realizowane było poprzez wsparcie finansowe  

funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej a także rozpowszechnianie aktualnych 

informacji na temat dostępnych programów i form pomocy dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2) Zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego i środków transportu dostosowanych 

do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zadanie realizowane było 

poprzez dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych                          

w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz wsparcie w uzyskaniu usług 
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transportowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

3) Kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych. Zadanie 

realizowane było poprzez współpracę z Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz rozpowszechnianie aktualnych informacji na temat 

dostępnych programów  i form pomocy dla osób niepełnosprawnych. 

4) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i środków 

komunikacji międzyludzkiej. Zadanie realizowane było poprzez realizację 

Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w zakresie likwidacji barier w dostępie 

do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym poprzez pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego i jego elementów oraz rozpowszechnianie informatorów, 

przewodników  i ulotek dla osób niepełnosprawnych. 

5) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym kształcenia w systemie ogólnodostępnym  

i specjalnym. Zadanie realizowane było poprzez dofinansowanie kosztów kształcenia 

na poziomie wyższym w ramach programu "Aktywny Samorząd". 

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

rehabilitacyjnych umożliwiających mobilność i komunikowanie się z otoczeniem. 

Zadanie realizowane było poprzez dofinansowanie do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego i usuwania barier 

technicznych ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W ramach usług rehabilitacyjnych osoby niepełnosprawne i ich 

opiekunowie uzyskiwały dofinansowanie do uczestnictwa w 14 dniowym turnusie 

rehabilitacyjnym.  

7) Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia. Zadanie 

realizowane było poprzez wsparcie finansowe ze środków PFRON do stażu dla osoby 

niepełnosprawnej.   

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

rekreacji i turystyki. W ramach programu zadanie było realizowane poprzez  

dofinansowanie dla organizacji pozarządowych do imprez sportowych, turystycznych 

i kulturalnych w których brały udział osoby niepełnosprawne. 

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

Zadanie realizowane było poprzez finansowanie ze środków PFRON działalności 



 

 

42 

 

Warsztatu Terapii Zajęciowej a także wsparcie merytoryczne dla osób 

niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów.  

 

 

6. Polityka społeczna – funkcjonowanie powiatowych jednostek polityki   

społecznej 

 
W Powiecie Częstochowskim realizacją zadań z zakresu polityki społecznej zajmują 

się zaprezentowane na mapie powiatu i zamieszczonym poniżej schemacie instytucje. 

 

Rys.5. Mapa powiatu częstochowskiego z zaznaczonymi jednostkami polityki społecznej 
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Rys.6. Schemat instytucji polityki społecznej w Powiecie Częstochowskim 
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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 roku. Realizuje zadania powiatu w szczególności z zakresu pomocy 

społecznej, rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy                       

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

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

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

wychowawczych. W strukturach PCPR funkcjonują także:  

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

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

• Treningowe Mieszkanie Chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w rozumieniu przepisów o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

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

2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pełni funkcję Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej i realizuje jego zadania.  

W 2019 roku na zadania realizowane przez pracowników PCPR w Częstochowie 

wydatkowano – 7 041 183,23 zł. 

Powiat Częstochowski prowadzi trzy domy pomocy społecznej o łącznej liczbie                       

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

i w DPS w Turowie dla osób w podeszłym wieku. 

Tab.8. Domy pomocy społecznej 

Nazwa Domu Liczba miejsc 

Liczba osób 

korzystających 

w 2019 rok 

Miesięczny koszt 

utrzymania 

mieszkańca  

w 2019 roku 

Wykonanie budżetu 

za 2019 rok 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Blachowni 

158 171 3 361,25zł 7 356 076,39zł 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Lelowie 

100 109 3 267,56zł 4 157 489,60zł 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Turowie 

57 71 3 409,19zł 2 453 199,40zł 

RAZEM 315 351 x 13 966 765,39zł 
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W 2019 roku w PCPR rozpatrzono 73 sprawy dotyczące umieszczenia w domach 

pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski osób wymagających 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (w tym 16 spraw dotyczyło mieszkańców 

powiatu częstochowskiego). Wydano również 23 decyzje o umieszczeniu w dps dla osób 

wcześniej wpisanych na listy osób oczekujących w związku z możliwością przyjęcia do dps 

w terminie 3 miesięcy.  

Wydano 133 decyzji zmieniających wysokość odpłatności za pobyt w ww. domach 

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

przed dniem 1 stycznia 2004 roku. 

W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy PCPR w Częstochowie przeprowadzili 

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

 

 

Piecza zastępcza 

 

W 2019 roku całodobową opiekę i wychowanie dla 90 dzieci pozbawionych opieki 

rodziców biologicznych sprawowało 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Częstochowski. 
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Tab.9. Instytucjonalna piecza zastępcza 

Nazwa instytucji 
Liczba  

miejsc  

Liczba osób 

korzystających 

w 2019 rok 

Miesięczny 

koszt 

utrzymania 

dziecka  

w 2019 roku 

Wykonanie 

budżetu  

za 2019 rok 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – 

Wychowawczych  

w Blachowni 

x x x 722 995,36 zł 

Placówka Opiekuńczo – 

wychowawcza w Blachowni 
18 20 4 612,63 zł 735 440,83 zł 

Dom dla Dzieci „Sosenka”  

w Częstochowie 
14 16 4 459,28 zł 536 529,28 zł 

Dom dla Dzieci „Skałka”  

w Częstochowie 
14 23 4 455,32 zł 525 440,71 zł 

RAZEM 46 59 x 2 520 406,18 zł 

Centrum Administracyjne 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – 

Wychowawczych  

w Chorzenicach 

x x x 881 656,34 zł 

Dom Dziecka w 

Chorzenicach 
30 35 4 549,51 zł 1 061 125,56 zł 

Dom dla Dzieci „Słoneczny” 

w Chorzenicach 14 16 4 412,30 zł 474 212,04 zł 

RAZEM 44 51 x 2 416 993,94 zł 

OGÓŁEM  90 110 x 4 937 400,12 zł 

 

W 2019 rok rozpatrzono 376 spraw dotyczących umieszczenia małoletnich  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat (w tym 8 

dotyczyło dzieci z powiatu częstochowskiego). 

Wydano 20 skierowań do prowadzonych przez Powiat placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (w tym 5 dla dzieci z powiatu częstochowskiego). 
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W ciągu roku 18 wychowanków opuściło przedmiotowe placówki powiatu 

częstochowskiego (w tym 7 wychowanków z powiatu częstochowskiego: 2 wychowanków 

powróciło do rodziny biologicznej, 5 wychowanków usamodzielniło się). 

W placówkach odbyło się 16 posiedzeń Stałych Zespołów ds. Okresowej Oceny 

Sytuacji Dziecka.  

W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy PCPR w Częstochowie przeprowadzili  

3 kontrole sprawdzające działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i centrów  

tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni, Domu dla Dzieci „Skałka”  

w Częstochowie, Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach”.  

 

Rodzinna piecza zastępcza 

 

 W 2019 roku w Powiecie Częstochowskim funkcjonowało 111 rodzin zastępczych,  

w których przebywało 142 dzieci. Poniższa tabela prezentuje rodzaje rodzin zastępczych.  

 

Tab.10. Rodziny zastępcze 

Typ rodzin 

zastępczych 

Liczba rodzin 

zastępczych 

Liczb dzieci 

umieszczonych w 

rodzinach 

Kwota wypłaconych 

świadczeń  

w 2019 roku 

spokrewnione 68 82  626 718,73 zł 

niezawodowe 39 50 523 793,47 zł 

zawodowe 4 10 109 426,14 zł 

powierzenie pieczy na czas 

toczącego się postępowania  

Nie uwzględniono liczby rodzin i dzieci z 

uwagi na fakt, że w ciągu 2019 roku 

funkcjonowało łącznie 9 takich rodzin, w 

których przebywało13 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).  

62 896,60 zł 

OGÓŁEM  111 142 1 322 834,94 zł 

Rodziny zastępcze z innych 

powiatów sprawujące pieczę 

nad dziećmi z powiatu 

częstochowskiego 

23 31 373 923,05 zł 

OGÓŁEM 134 173 1 696 757,99 zł 
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W PCPR dla każdej rodziny zastępczej prowadzona jest Karta Sytuacji Rodziny 

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

i modyfikowane. W celu pomocy i wsparcia przeprowadzono 1642 odwiedzin w miejscu 

zamieszkania rodzin zastępczych oraz odnotowano 1039 kontaktów z innymi służbami  

i instytucjami dotyczące współpracy z rodzinami zastępczymi. Łącznie w terenie 

przepracowano 3360,45 godzin.  

Współpraca z innymi instytucjami rozwijana była także podczas 29 dni konsultacji  

w sprawie dokonywania ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz rodzin zastępczych. Łącznie dokonano 211 ocen dzieci oraz 62 ocen rodzin zastępczych, 

a następnie sporządzono i przekazano do właściwych Sądów Rejonowych 172 opinie.  

Prowadzono 6 szkoleń dla rodzin zastępczych, z których skorzystało 47 rodzin 

zastępczych. 

Przeprowadzono kontrole w 4 rodzinach zastępczych, w żadnej z kontrolowanych 

rodzin nie stwierdzono sytuacji wykluczających pełnienie funkcji rodziny zastępczej.  

123 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy 

zastępczej objęto indywidualnym programem usamodzielnienia. 

 

 

 
Zdj.1.Szkolenie kadr pomocy społecznej 25 czerwca 2019 roku 
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Tab.11. 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 

108 1 322 834,94 zł 

obligatoryjne – 

zadanie własne 

 

Dodatek wychowawczy 152 597 885,86 zł 

obligatoryjne– 

zadanie 

zlecone 

 

Dofinansowanie do wypoczynku poza 

miejscem zamieszkania dziecka 

przebywającego w rodzinie zastępczej 
37 15 730,00 zł 

fakultatywne– 

zadanie własne 

 

Świadczenie na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka - jednorazowo 
12 22 500,00 zł 

fakultatywne– 

zadanie własne 

 

Środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego przewidziane 

tylko dla zawodowych rodzin zastępczych 

10 18 016,89 zł 

fakultatywne– 

zadanie własne 

 

Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego dla wychowanków 

placówek opiekuńczo - wychowawczych 57 159 286,18 zł 

obligatoryjne– 

zadanie 

zlecone 

 

RAZEM 376 2 136 253,87 zł x 
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Tab.12. Liczba spraw dotyczących świadczenia „Dobry start” 

Nazwa świadczenia 
Liczba 

informacji 

Łączne wydatki 

na świadczenia 

Charakter 

świadczenia 

Świadczenie „Dobry start” dla 

wychowanków rodzin zastępczych 95 28 500,00 zł 

obligatoryjne– 

zadanie 

zlecone 

Świadczenie „Dobry start” dla 

usamodzielnionych wychowanków pieczy 

zastępczej 

2 600,00 zł 

obligatoryjne– 

zadanie 

zlecone 

Świadczenie „Dobry start” dla 

wychowanków placówek opiekuńczo - 

wychowawczych 

58 17 400,00 zł 

obligatoryjne– 

zadanie 

zlecone 

RAZEM  155 46 500,00 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.: 

a) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 25 dzieci na łączną 

kwotę 64 677,21 zł, 

b) świadczenie „Dobry Start” dla 28 wychowanków na łączną kwotę 8 400,00 zł. 

 

Tab.13.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 

Instytucjonalna 

piecza 

Rodzinna 

piecza 

Instytucjonalna 

piecza 

Pomoc                        

na kontynuowanie 

nauki  

29 6 35 
131 989, 

20 
35 768,00 

167 

757,20 

Pomoc                           

na 

usamodzielnienie 

8 3 11 34 698,00 13 878,00 48 576,00 

Pomoc                           

na 

zagospodarowanie  

8 1 9 24 000,00 4 000,00 28 000,00 

RAZEM  45 10 55 190 687,20 53 646,00 244 333,20 
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Łącznie rozstrzygnięto 805 spraw, w tym wydano: 

a) 414 decyzji dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych (obligatoryjnych                           

i fakultatywnych); 

b) 57 decyzji w sprawie świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej; 

c) 152 decyzje dotyczące dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych; 

d) 277 decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej; 

e) przeprowadzono154 postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”. 

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

 

W 2019 roku przyznane Powiatowi Częstochowskiemu środki finansowe 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwoliły na objęcie 

wsparciem 1948 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w wymienionym w tabeli 

zakresie. 

 

Tab.14. 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 182 227 809 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 2 76 959 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 31 98 161 

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego 

1506 649 131 

Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki 

196 12 351  

Dofinansowanie działalności WTZ  30 542 829,63 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 7 964,00 zł 

RAZEM  1948 1 615 204,63 zł 
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Przyznana kwota nie pozwoliła na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Z powodu braku 

środków udzielono 252 odmowy na wnioski złożone przez niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Częstochowskiego w tym: 

a) 203 odmowy dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) 13 odmowy dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 

c) 29 odmowy dofinansowania usuwania barier architektonicznych, 

d) 7 odmów dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu 

109 osób uczestniczyło w pilotażowym programie Aktywny Samorząd uzyskując 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 384 004 zł, w tym:  

Moduł I dofinansowanie sprzętu – 217 135,00 zł  - 42 wniosków 

Moduł II dofinansowanie nauki – 166 869,00 zł - 67 wniosków  

W Powiecie Częstochowski funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Starym 

Koniecpolu prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. 

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką 

stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności 

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

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

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

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

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

do przewozu osób niepełnosprawnych.  

 

Tab.15.Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu 

 

Liczba miejsc dla Osób Niepełnosprawnych 30 

Liczba osób korzystających ze wsparcia w 2019 rok 31 

Finansowanie działalności ze środków PFRON 542 880,00 zł 

Dofinansowanie działalności ze środków Powiatu  80 000 zł 

Liczba osób zatrudnionych  12 

Liczba etatów 9,75 
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7.Edukacja, kultura, sport oraz funkcjonowanie powiatowych jednostek 

oświatowych  

 

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

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

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

oraz upowszechnianiem różnorodnych form kultury fizycznej. 

 

7.1. Edukacja 

 

Zadaniem Powiatu Częstochowskiego w zakresie edukacji jest organizacja 

szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnych  oraz szkolnictwa specjalnego. Zadanie to jest 

realizowane poprzez stworzenie sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkól specjalnych.       

W tabelach  poniżej i na wykresie  przedstawiono sieć szkół  i organizację  roku szkolnego  

2019/2020 w szkołach i placówkach  powiatu częstochowskiego. 

 

Tab.16.Sieć szkół i placówek prowadzonych przez powiat częstochowski w roku szkolnym 

2019/2020 

Lp. Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek 

1. Liceum Ogólnokształcące 2 

2. Technikum 2 

3. Branżowa Szkoła I stopnia 2 

4. Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych 1 

5. Szkoła Policealna  2 

6. Szkoła Podstawowa Specjalna 1 

7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 1 

Sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych               

i specjalnych. 
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Tab.17.Ewidencja szkól i placówek  niepublicznych w powiecie częstochowskim 

Lp. Typ szkoły /placówki Liczba szkół/placówek 

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Kruszynie 1 

2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Janowie 1 

3. Placówka oświatowo-wychowawcza w Widzowie 1 

Sporządzono na podstawie księgi ewidencyjnej szkół i placówek niepublicznych powiatu częstochowskiego 

 

Tab.18.Profile i zawody kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu 

częstochowskiego  w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Nazwa szkoły Licea Ogólnokształcące Technika Branżowe Szkoły  

I stopnia 

Kwalifikacyjne 

Kursy 

Zawodowe 

PROFILE ZAWODY ZAWODY ZAWODY 

1. Liceum 

Ogólnokształcące 

w  

Kamienicy 

Polskiej 

Biologia, j. angielski, 

j. polski   

 

 

 

         - 
 

 

 

- 

 

 

- 

Administracyjno– 

społeczny 

2. Zespół Szkół  

w Koniecpolu 

Biologia, chemia,  

j. obcy 

Technik logistyk Kierowca mechanik  

 

- 

 

Historia, WOS,  

j. obcy 

Technik 

handlowiec 

Kucharz 

Biologia, chemia, 

matematyka, j. obcy 

Technik  żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

- 
Monter zabudowy i 

robót 

wykończeniowych 

3 Zespół Szkół  

im. Władysława 

Szafera w Złotym 

Potoku 

 

 

- 

Technik  żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

 

 

- 

Technik 

architektury 

krajobrazu 

Technik 

organizacji 

reklamy 

Technik reklamy 

Technik 

architektury 

krajobrazu 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2019 roku 
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Tab.19. Liczba uczniów i  oddziałów w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

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

1. Liceum Ogólnokształcące  

w Kamienicy Polskiej  

44 4 

2 Zespół  

Szkół w Koniecpolu 

315 15 

3 Zespół Szkół im. 

Władysława Szafera w 

Złotym Potoku 

71 5 

4 Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w 

Bogumiłku 

50 10 

Razem szkoły młodzieżowe:  480 34 

1. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Kruszynie  

49 3 

2. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Janowie  

70 3 

3 Kwalifikacyjny  

kurs zawodowy w Złotym 

Potoku 

21 1 

Razem szkoły dla dorosłych: 140 7 

RAZEM: 620 41 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019 roku. 

Wyk.4.Liczba uczniów w szkołach powiatu częstochowskiego według typów szkół 
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PERSONEL SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 wynika przede wszystkim z: 

a) liczby oddziałów, 

b) liczby godzin zajęć obowiązkowych wynikających z planów nauczania,  

c) liczby uczniów nauczanych indywidualnie oraz liczby uczniów niepełnosprawnych. 

 

W tabelach poniżej przedstawiono stan zatrudnienia personelu w szkołach i placówkach 

powiatu częstochowskiego w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Tab.20.Liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli w szkołach i placówkach powiatu 

częstochowskiego w roku szkolnym2019/2020 w podziale na stopnie awansu zawodowego 

 

 

Jednostka oświatowa 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

stażysta 

Razem 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 w Kamienicy Polskiej 

9,35 0,30 0,00 0,00 9,65 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Częstochowie 

12,26 2,00 1,00 0,00 15,26 

Publiczna Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Koniecpolu 

4,02 2,25 1,40 0,50 8,17 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

im. J. Brzechwy                       

w Bogumiłku 

42,11 3,00 4,00 0,00 49,11 

Zespół Szkół im.                 

W. Szafera  

w Złotym Potoku 

20,50 1,58 0,54 0,00 22,62 

Zespół Szkół  

w Koniecpolu  
36,08 5,00 2,33 0,30 43,71 

 

Suma końcowa 

  

124,32 14,13 9,27 0,80 148,52 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019 roku. 
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Tab.21. Liczba  nauczycieli w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego                                    

w roku szkolnym 2019/2020 według poziomu wykształcenia 

Jednostka oświatowa 

 
  

Poziom wykształcenia   

d
y

p
lo

m
 

u
k

o
ń

cz
en

ia
 

st
u

d
ió

w
 

m
a

g
is

te
rs

k
ic

h
 

d
y

p
lo

m
 

u
k

o
ń

cz
en

ia
 

w
y

żs
zy

ch
 s

tu
d

ió
w

 

za
w

o
d

o
w

y
ch

 l
u

b
 

d
y

p
lo

m
 

u
k

o
ń

cz
en

ia
 

st
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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  22   22 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Częstochowie 
16  1 17 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w   Koniecpolu  
13   13 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w  Bogumiłku  
39 1  40 

Zespół Szkół  w Koniecpolu  43  1 44 

Zespół Szkół w Złotym Potoku  23   23 

RAZEM:  
156 1 2 159 

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019 roku. 

 
 

Tab.22.  Liczba  etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach 

powiatu częstochowskiego  w roku szkolnym2019/2020 
 

 
 

Jednostka oświatowa 

Wymiar zatrudnienia  
Niepełnozatrudniony Pełnozatrudniony RAZEM 

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej  2,75 0,00 2,75 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Częstochowie  

0,25 2,00 2,25 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Koniecpolu  

1,00 1,00 2,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w  Bogumiłku  
2,50 14,00 16,50 

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

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

Razem 14,75 36,00 50,75 

Sporządzono na podstawie Systemy Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019 roku. 

 

STYPENDIA I NAGRODY DLA UCZNIÓW : 

1. Stypendia Starosty Częstochowskiego  w ramach  „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 

częstochowski”: 
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w 2019 roku stypendium wypłacono 21 uczniom w wysokości 1 000 zł                   

na jednego ucznia tj. 

a) 8 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, 

b) 11 uczniów z Zespołu Szkół w Koniecpolu, 

c) 2 uczniów z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku. 

2. Nagrody Starosty Częstochowskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. W 2019 roku nagrody wypłacono 23 uczniom 

w wysokości1 500 zł  na jednego ucznia. Nagrody otrzymali uczniowie z gmin: Dąbrowa 

Zielona, Koniecpol, Lelów, Kłomnice, Konopiska, Janów, Przyrów, Poczesna, Rudniki, 

Rędziny. 

 

 

Zdj.2.Wręczenie Nagród Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów                          

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

7.2. Kultura 

 

W ramach zadań kulturalnych Powiat Częstochowski podejmuje działania 

zapewniające rozwój twórczości artystycznej, współdziała z instytucjami kultury 
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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 2019 roku ufundowano nagrody i wsparto 

organizacyjnie 52 imprezy kulturalne, w tym 12 muzycznych, 16 plastycznych, 6 tanecznych, 

12 literacko-recytatorskich i 3 fotograficzne. 

Realizacja najważniejszych inicjatyw kulturalnych w 2019 roku w powiecie częstochowskim:  

1. Imprezy własne: 

a) Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za wybitne zasługi 

dla powiatu”. Statuetki wręczono laureatom w 5 kategoriach, 

b) II Piknik Literacki w Lelowie podczas którego rozdano nagrody laureatom 

Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Koniecznie przeczytaj!” na recenzję 

wybranej książki, 

c) II Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Poczesnej, w którym 

udział wzięło 12 zespołów z powiatu częstochowskiego, 

d) XII Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu 

Częstochowskiego w Akademickim Centrum Kultury Politechniki 

Częstochowskiej w Częstochowie. W przeglądzie tym zaprezentowało się 5 

przedszkolaków, 16 osób ze szkół podstawowych kl.I-IV, 19 osób ze szkół 

podstawowych kl.V-VIII oraz 4 wokalistów ze szkół ponadpodstawowych. 

Łącznie w tej edycji do przeglądu przystąpiły 44 osoby z 11 gmin powiatu 

częstochowskiego (Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, 

Kruszyna, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza). 

 

2. Imprezy współorganizowanie (z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie                    

i Gminnymi Ośrodkami Kultury oraz innymi instytucjami): 

a) o zasięgu międzynarodowym:  

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

w Lelowie, 

• XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto 2019”  

w Częstochowie, 
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• IX Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica”                         

w Częstochowie. 

 

b) o zasięgu ogólnopolskim:   

• Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej w Częstochowie, 

• Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Rędzinach,     

• II Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami M.Grechuty”                      

w Koniecpolu, 

• IV Ogólnopolski Festiwal Kapel Piosenki Podwórkowej w Blachowni, 

• Ogólnopolska „Noc Muzeów” w Kamienicy Polskiej, 

• XXVIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości „Zamczysko 2019” 

w Olsztynie, 

• Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego „1,2,3 Tańcz i Ty” w Rędzinach, 

• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Św.Janie Pawle II w Częstochowie. 

 

c) o zasięgu wojewódzkim: 

• XXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje ulubione gry i zabawy”                                

w Częstochowie, 

• XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat” w Dąbrowie 

Zielonej, 

• III Wojewódzki Konkurs Piosenki Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat”  

• w Kamienicy Polskiej, 

• Jurajski Konkurs Plastyczny „Tradycyjne ozdoby choinkowe” w Poczesnej, 

• Wojewódzki Konkurs Literacki o Tematyce Bożonarodzeniowej w Rędzinach, 

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świat malowany plasteliną” w Rędzinach, 

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Architektura mojego krajobrazu”                        

w Poczesnej, 

 

d) o zasięgu regionalnym: 

• XXV Regionalny Konkurs na „Palmę, Pisankę, Marzannę” w Dąbrowie 

Zielonej 
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• XXVIII Regionalny Konkurs na Tradycyjne Ozdoby Bibułkowe „Kwiaty”                   

w Olsztynie  

• 156 Rocznica Bitwy pod Mełchowem 

• Konkurs Fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej” 

e) o zasięgu powiatowym.: 

• X Jubileuszowy Konkurs Plastyczny na Kartkę, Pisankę i Stroik Wielkanocny 

w Przyrowie 

• II Powiatowy Konkurs Literacki dla młodzieży szkolnej 14-19 lat                              

w Mykanowie 

• Konkurs Fotograficzny „Mój przyjaciel zwierz” w Janowie 

• Powiatowy Turniej Tańca Cheerleaders w Blachowni 

• Powiatowa Prezentacja Stołów Wielkanocnych w Mstowie 

• Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Kłomnicach 

• Powiatowy Konkurs Recytacji Utworów Henryka Sienkiewicza                                  

w Rzerzęczycach 

• Powiatowy Konkurs Literacko-Multimedialny „Sienkiewicz”                                      

w Rzerzęczycach 

• Konkurs Bożonarodzeniowy „Anioły z masy solnej i Pierniki 

Bożonarodzeniowe” w Kłomnicach 

• Powiatowy Konkurs Literacki o Twórczości J.Kochanowskiego                                   

w Witkowicach 

• Powiatowy Konkurs Logopedyczno-Plastyczny w Witkowicach 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny z Języka Angielkiego „Queen Elizabeth 

Birthday Card” w Garnku 

• Powiatowy Festiwal Piosenki Maryjnej w Garnku 

• Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Ozdobę Wielkanocnego Stołu                      

w Konopiskach 

• Konkurs Plastyczny „Anioł” w Konopiskach 

• VI Powiatowy Konkurs Piosenek i Pieśni Patriotycznej „Historia pieśnią 

pisana” w Lubojnie 

• Konkurs Czytelniczo-Fotograficzny „Mój książkowy bohater” w Czarnym 

Lesie 
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• Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Skrajnicy 

• Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” w Przyrowie 

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

w Starczy 

• Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci Regionu Częstochowskiego”                          

w Starczy 

• Powiatowa Prezentacja Stołów Wigilijnych w Piasku 

• XV Konkurs „Lemoniadowy Joe – Rodzina silna miłością” w Witkowicach 

• Powiatowy Konkurs Recytatorski „Każda cząstka życia ma swoją muzykę”                    

w Dąbrowie Zielonej 

• Konkurs Recytatorski „Poetyckie krajobrazy” w Częstochowie 

• Powiatowy Konkurs Czytelniczy w Kłomnicach 

• VI Powiatowy Konkurs „Kwadrans Matematyczny” w Garnku 

• II Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” w Garnku 

• X Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej i Recytowanej w Starym Cykarzewie 

• Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej, w którym wzięło 

udział 10 zespołów z powiatu częstochowskiego 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” 

• Powiatowy Festiwal Żniwny w Lubojnie. 
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Zdj.3.Powiatowy Festiwal  Żniwny w Lubojnie w 2019 roku 

 

Zdj.4.Uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za wybitne zasługi dla 

powiatu”. Statuetki wręczono laureatom w 5 kategoriach  za rok 2019. 
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3. Dofinansowanie dwóch pozycji wydawniczych kwotą 1 000 zł każda tj.: 

a) Katalog 45 Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień 2019” 

wydawany przez Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Częstochowski, 

b) Publikacja „Ziemia Częstochowska” realizowana przez Częstochowskie 

Towarzystwo Naukowe w Częstochowie. 

 

 

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                      

i instytucjami sportowymi, które funkcjonują na terenie powiatu oraz miasta Częstochowy w 

zakresie organizowania wydarzeń sportowych i turystycznych. W tabelach przedstawiono 

zadania realizowane w 2019 roku. 

Tab.23.Wydarzenia współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie 

w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku 

Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i miejsce 

wydarzenia 
Zasięg * Organizator 

       I MIASTO I GMINA 

  BLACHOWNIA 

  
 

1.  

XIII Ogólnopolski Turniej Piłki 

Nożnej „Orlik Cup 2019” orliki 

2009 rok 

czerwiec 

Blachownia  

O UKS „Orlik” Bachownia 

 

2.  

XI Ogólnopolski Turniej Piłki 

Nożnej Halowej – orlik 2010 rok 

listopad 

Blachownia 

O UKS „Orlik” Bachownia 

 

3.  

XI Ogólnopolski Turniej Piłki 

Nożnej Halowej – żaki 2012 rok 

listopad 

Blachownia 

O UKS „Orlik” Bachownia 

 

4.  

Przełajowa Ósemka – XVI Bieg 

Przełajowy 

sierpień 

Blachownia 

M OSiR Sp. z o.o.  

 

5. 0 

Regaty Otwarcia Sezonu 

Żeglarskiego w klasie OPTYMIST, 

OPEN  I  UKS  

  maj 

  Blachownia 

W HMKŻ  „39-er” 

ul. Sienkiewicza 19  

6.  
Eliminacje Pucharu Polski Modeli 

Żaglowych sterowanych radiem 

czerwiec O j. w. 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i miejsce 

wydarzenia 
Zasięg * Organizator 

Blachownia 

7.  

XX  Regaty UKS  o „Puchar Ziemi 

Częstochowskiej” 

wrzesień 

 Blachownia 

W j. w.   

8.  

Mistrzostwa Polski Modeli 

Ślizgowych – kl. FSR-V 3,5 

standard 

wrzesień   

Blachownia 

M j. w.  

 

II    GMINA   JANÓW    

9.  

Pustynna Ośmiornica  maj 

Siedlec 

O RTB Tracker LKS 

Podkowa  

10.  

IX Jurajski Puchar  Nordic Walking czerwiec 

Złoty Potok 

R RTB Tracker LKS 

Podkowa Janów     

11.  

Otwarte Mistrzostwa Powiatu w 

Nordic Walking  

październik  

Złoty Potok 

R j. w. 

 

12.  

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 

 Szkół Podstawowych – chłopców  

marzec 

Złoty Potok  

P SOKiS  ul. 

Częstochowska 1 Janów 

13.  
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej  

Sz. Podst. – dziewcząt 

listopad 

Złoty Potok 

P j. w.  

14.  
Turniej Taekwondo  

„Dragon Cup 2019” 

grudzień 

Janów 

P KS Dragon  

 

 III GMINA 

 KAMIENICA  POLSKA 

   

15.  
XV Powiatowy Turniej Gier i 

Zabaw dla dzieci kl. III i młodszych 

kwiecień 

Kamienica Pol. 

R Szkoła  Podst.  im. H. 

Sienkiewicza  34  

16.  
 Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt  

 maj 

Kamienica Pol. 

P SP  w Kamienicy 

Polskiej 

17.  
 Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej 

Chłopców  

 maj 

Kamienica Pol. 

P Szkoła  Podst.  

 

18.  
XV Powiatowy Turniej Piłki 

Nożnej 

 6-osobowej  

październik 

Kamienica Pol. 

P j. w. 

 

19.  
XXV Turniej Minikoszykówki Sz. 

P.  Dziew. z okazji Święta 

Niepodległości   

   listopad 

Kamienica Pol. 

R SP  w Kamienicy 

Polskiej  

20.  
XXV Turniej minikoszykówki Sz. 

P. Chłop. z okazji Święta 

Niepodległości  

 listopad 

Kamienica Pol. 

R   Sz. Podst. 

 

21.  
V „Pożegnanie lata na sportowo” 

piłka nożna, koszykówka, plażówka 

wrzesień 

Kamienica Pol. 

P GOKSiR Kamienica 

Polska 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i miejsce 

wydarzenia 
Zasięg * Organizator 

IV GMINA KŁOMNICE    

22.  
 Turniej Sportowy dla dzieci 

„Przedszkolandia 2019” 

czerwiec 

Kłomnice 

P GLKS „Gmina 

Kłomnice” 

 

 V MIASTO I GMINA 

KONIECPOL 

   

23.  
Turniej Piłki Siatkowej  

im. Wojciecha Nowaka 

marzec 

Koniecpol 

O Miasto i Gmina 

Koniecpol 

 

24.  
Memoriał im. Adolfa Ślusarczyka 

w tenisie stołowym 

kwiecień 

Koniecpol 

W j. w. 

25.  
Turniej Piłki Nożnej chłopców o 

puchar starosty 

 

Koniecpol 

P Miasto i Gmina 

Koniecpol  

26.  
Turniej Piłki Plażowej o „Błękitną 

Wstęgę Pilicy” 

lipiec/sierpień 

Koniecpol 

W j. w 

27.  
Turniej Siatkówki Mężczyzn z 

okazji Święta Niepodległości 

listopad 

Koniecpol 

W Miasto i Gmina 

Koniecpol 

 

28.  
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 

Szkół Podstawowych     

  

grudzień 

Koniecpol 

R MLKS „Pilica” 

Koniecpol 

Ul. Zamkowa 27 

VI GMINA KONOPISKA   
 

29.  
IX Międzynarodowy Integracyjny 

Turniej BOCCIA elim. PP 

„Prometeus Cup” 

maj/czerwiec 

Konopiska 
M 

Stowarzyszenie ONIRiP 

„Prometeus" ul. 

Towarowa 2 

30.  
Piknik Olimpijski  

 
czerwiec W 

GCKiR   

 

31.  
EQUI CUP 2019 – Turniej Konny czerwiec/sierpień 

Konopiska 
O 

Stajnia Don Camillo Ko-

ska  

32.  
Międzypowiatowy Turniej 

 Minisiatkówki chłopców                       

i dziewcząt 

listopad 

Konopiska 

R GCKiR/ZS w 

Konopiskach  

 

33.  
Miedzynarodowy Turniej BOCCIA 

„Prometeus – Cup 2019 Open” 

grudzień 

Konopiska 
M 

Stow. ONIRiP  

 

VII GMINA KRUSZYNA    

34.  
Wiosenny Turniej Szachowy  styczeń  

Kruszyna 

P SP w Widzowie   

 

35.  
Mistrzostwa Regionalne w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt Szkół 

Podstawowych 

kwiecień 

Widzów 

R j. w.  

 

36.  
Mistrzostwa Regionalne w Piłce 

Nożnej Chłopców  Szkół 

Podstawowych 

maj 

Widzów 

R SP w Widzowie  

37.  
Powiatowy  Turniej „Jesteśmy 

Zdrowi   i Sprawni Fizycznie” 

czerwiec 

Lgota Mała 

  

P SP w Lgocie Małej 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i miejsce 

wydarzenia 
Zasięg * Organizator 

 VIII GMINA LELÓW 

 

   

38.  
Bieg pamięci wrzesień 

Lelów   

R Urząd Gminy 

 

39.  
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt          

i Chłopców o Puchar Starosty 

październik 

Lelów 

P LKS „Lelovia”                   

40.  
Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej 

Orlików o Puchar Starosty 

grudzień 

Lelów 

W j. w. 

IX GMINA OLSZTYN    

41.  
IX Jurajski Puchar 

 w Nordic Walking 

marzec 

Olsztyn 

O  Urząd  Gminy   

 

42.  
XXIV Ogólnopolski  Marszobieg 

 „Na Jurajskim Szlaku” 

czerwiec Olsztyn O GOK Olsztyn    

 

43.  
XXIII Ogólnopolski Jurajski 

Turniej Szachów Szybkich P-15 

lipiec 

Olsztyn 

O j. w.  

44.  
Balonowy Puchar Polski 

 

lipiec 

Olsztyn, Janów 

M Urząd  Gminy   

 

 X GMINA POCZESNA     

45.  
VI Otwarte Mistrzostwa 

Samorządowców w Badmintonie 

czerwiec  

Poczesna 

O Urząd Gminy 

46.  
Finał IX Jurajskiego Pucharu 

 w Nordic Walking 

wrzesień 

Poczesna 

O  Urząd  Gminy   

 

XI GMINA PRZYRÓW    

47.  
XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Piątek Piłkarskich - Dzień Lokacji 

Przyrowa 

marzec 

Przyrów 

P Zespół SP.  w Przyrowie 

 

48.  
XXI  Bieg Przełajowy  

„Pro Memoria" 

maj 

Przyrów 

P j. w.        

 

49.  
XI Powiatowy Turniej Piłki 

Ręcznej Dziewcząt o puchar 

Starosty 

grudzień 

Przyrów 

P GOK Przyrów  

50.  
V Ogólnopolski Turniej Piłki 

Nożnej 

o puchar Starosty 

grudzień 

Przyrów 

O GOK Przyrów 

 

XII GMINA RĘDZINY     

51.  
Puchar PUMPTRACK BATTLE 

(jazda rowerem po torze przeszkód) 

kwiecień 

Rędziny 

P Gmina Rędziny 

 

52.  
Turniej Jurajskich Drużyn 

Amatorskich w Piłce Siatkowej 

kobiet i mężczyzn 

maj  

Rędziny 

P Gmina Rędziny 

 

53.  

Turniej Tenisa Stołowego czerwiec              

i grudzień 

 

  

P Klub „Corona” Rudniki 
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i miejsce 

wydarzenia 
Zasięg * Organizator 

 XIII          GMINA STARCZA    

54.  
Wiosenny Turniej  Koszykówki 

  dziewcząt Szkół Podstawowych 

marzec 

Starcza 

P Szkoła Podstawowa      

 

55.  
Wiosenny Turniej  Koszykówki 

  chłopców Szkół. Podstawowych 

marzec 

Starcza 

P    j. w. 

 

56.  
Powiatowe Biegi  Pokoju 

i Młodości 

wrzesień  

Starcza 

P Szkoła Podstawowa       

 

57.  
Zimowy Turniej  Halowej Piłki 

Nożnej 

  Chłopców Szkół Podstawowych   

grudzień 

Starcza 

P j. w. 

XIV 
SPECJALNY   OŚRODEK 

 SZKOLNO – WYCHOW.                            

W   BOGUMIŁKU 

   

58.  
X Śląski Turniej Bocce  

Olimpiad Specjalnych  

marzec 

 Chorzów 

W SOS-W w Bogumiłku 

 

59.  
XIV Śląski Turniej  

Tenisa Stołowego  

kwiecień 

Ruda Śląska 

W j. w.  

60.  
III Śląski  Dzień Treningowy NW 

„Z kijkami do Bogumiłka Marsz” 

maj 

Bogumiłek 

P j. w.  

61.  
XXI Śląski Miting w Biegach 

Przełajowych  Olimpiad 

Specjalnych  

 maj 

Tychy 

W  

j. w.  

62.  
XIII Śląski Mityng Kolarski  maj 

Katowice 

W j. w.  

63.  
Impreza Integracyjna 

 „Olimpiada Razem" 

wrzesień 

Częstochowa 

P j. w. 

64.  
IV Śląski Dzień Treningowy 

Programu Aktywności Motorycznej 

w Środowisku Wodnym 

wrzesień 

Łaziska Górne 

W SOS-W w Bogumiłku 

 

65.  
IX Śląski Mityng Lekkoatletyczny 

Olimpiad Specjalnych    

październik 

Racibórz 

W j. w. 

66.  
XXXII Śląski Dzień Treningowy 

Programu MATP 

listopad 

Żory 

W SOS-W w Bogumiłku 

 

XV 
REGIONALNA  RADA  POLSKIEGO 

KOMITETU OLIMPISKIEGO   W 

CZĘSTOCHOWIE 

   

67.  
Regionalna Inauguracja Dni 

Olimpijczyka                       

wrzesień 

Kruszyna 

R RR PKOl Częstochowa  

ul. Sobieskiego 9     

68.  
Wojewódzki Piknik Olimpijski  

 
czerwiec W j. w.  

69.  
VI Memoriał im. Mjr. Jana 

Wrzoska  

w strzelaniu pneumatycznym 

październik 

Kłomnice 

 
RR PKOl,   UG 

Kłomnice 

70.  
Regionalny Konkurs Wiedzy 

„Na olimpijskim szlaku” 

listopad 

Częstochowa 

R j. w.   
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i miejsce 

wydarzenia 
Zasięg * Organizator 

71.  
Impreza sportowo-rekreacyjna 

„Gwiazdka na Sportowo”  

grudzień 

Częstochowa 

  

R j. w. 

XVI KLUB  SPORTOWY  „START” 

W  CZ-WIE 

   

72.  
 XXIII Międzynarodowy Turniej 

Bokserski im. Wincentego 

Szyińskiego i Mariana Chudego 

 wrzesień 

Częstochowa 

M KS „Start”  

XVII LUDOWY KLUB SPORTOWY 

„GOL-START” W CZĘSTOCHOWIE  

   

73.  
Ogólnopolski Integracyjny Turniej 

Szachowy z okazji  Konstytucji 3 

maja  

maj 

Częstochowa  

O LKS „Gol-Start” 

 

74.  
Olimpiada Razem 2019  

Zawody pływackie  

niepełnosprawnych 

wrzesień 

Częstochowa  

P  j.w. 

 

75.  
Olimpiada Razem 2019  

Turniej szachowy 

niepełnosprawnych  

wrzesień 

Częstochowa  

P  j.w. 

 

76.  
Ogólnopolski Integracyjny Turniej 

Szachów - Święto Niepodległości   

listopad 

Częstochowa  

O LKS „Gol-Start” 

 

77.  
Świąteczny Integracyjny Turniej 

Szachów Szybkich o puchar 

Starosty   

grudzień 

Częstochowa  

O LKS „Gol-Start” 

 

XVII

I 

STOWARZYSZENIE KLUB  

JEŹDZIECKI  „RANCHO ZRĘBICE 

   

78.  
Grand Tour 2019 maj, czerwiec, 

wrzesień 

 KJ „Rancho Zrębice” 

XXII SAMODZIELNY PODODDZIAŁ  

PREWENCJI  POLICJI   W  CZ-WIE 

   

79.  
XI Marszobieg o Puchar 

Komendanta Wojewódzkiego 

Policji 

maj 

Mstów-Cz-wa  

O SPPP ul. Legionów   

 

XIX 
ZARZĄD POWIATOWY ZWIĄZKU 

 MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W CZ-

WIE 

   

80.  
V Turniej Siatkarski  

 

luty/marzec  

Stary Kocin 

R ZMW Stary Kocin  

81.  
Turniej  

Badmintona 

październik 

Borowno 

R ZMW  Borowno 

82.  
Spartakiada Młodzieży Wiejskiej 

Województwa Śląskiego 

czerwiec 

Dąbrowa Z. 

W Zarząd Powiatowy ZMW  

 

83.  
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej grudzień 

Kruszyna 

R ZMW Kruszyna 

 

XX ZHP  HUFIEC  

  W  CZ - WIE 

   

84.  
Sportowy Turniej o Puchar  

„Antka Cwaniaka”  

listopad 

Janów  

P  KH ZHP  
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i miejsce 

wydarzenia 
Zasięg * Organizator 

 XXI WLKS  „KMICIC” 

  W  CZ – WIE  

   

85.  
Grand Prix „Kmicica”                              

w Aquathlonie  

 

czerwiec 

Cz-wa  

P WLKS „Kmicic” 

 

86.  
 „Kmicic-Cup” Miedzynrodowy 

Turniej szermierczy dzieci do lat 13   

wrzesień 

Cz-wa  

O WLKS „Kmicic” 

 

XXII 
OKRĘGOWY ZWIĄZEK 

KOSZYKÓWKI 

 W  CZ-WIE  

   

87.  
Okręgowa Liga Koszykówki 

Kobiet 

 

styczeń-kwiecień 

Cz-wa i powiat 

R Okręgowy Związek 

Koszykówki  

XXIII 
STAROSTWO POWIATOWE                       

W    CZ-WIE  

 

   

88.  
IV Spartakiada Gmin  

Powiatu Częstochowskiego 

maj 

Olsztyn 

P Starostwo Powiatowe  

89.  
Otwarcie obiektów,  

jubileusze klubów 

powiat P Powiat 

90.  
II edycja IX Jurajskiego Pucharu 

Nordic Walking 

kwiecień 

Dąbrowa |Z. 

P GOK w Dąbrowie 

Zielonej    

91.  
Otwarcie kompleksu boisk 

sportowych 

 

maj 

Brzyszów 

 
Szkoła Podstawowa w 

Brzyszowie 

92.  
Drużynowe  Zawody Tenisa         

Stołowego (pary) 

      czerwiec 

Poczesna 

W Amatorska Liga Tenisa 

Stołowego 

93.  
Wojewódzkie Dni Olimpijczyka z 

okazji 100-lecia PKOl 

wrzesień 

Kruszyna 

W RR PKOl Częstochowa 

ul. Sobieskiego 9 

94.  
Zawody w piłce siatkowej 

mężczyzn 

wrzesień 

Poczesna 

P Amatorska Liga tenisa 

stołowego w 

Częstochowie 

95.  
AZS Klub Seniora 90-lecie 

Śląskiego związku sportowego 

Tenisa stołowego 

październik Klub 

Politechnik 

P/M 

AZS Klub Seniora 

96.  

Szkoła w Kamienicy Polskiej  

Otwarcie bieżni lekkoatletycznej 

październik 

Kamienica 

Polska 

P Szkoła Podstawowa w 

Kamienicy Polskiej wraz 

ze Stowarzyszeniem dla 

Rozwoju gminy 

Kamienica Polska 
Zasięg:* M – międzynarodowy,  O – ogólnopolski, W – wojewódzki, R – regionalny, P – powiatowy 
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Tab.24.Wydarzenia współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie                        

w zakresie turystyki w 2019 roku. 

Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i 

miejsce 
Zasięg* Organizator 

        I REGIONALNY  ODDZIAŁ  PTTK   

W CZĘSTOCHOWIE 

   

1.  Finał XIX Powiatowego 

Medialnego Konkursu 

Krajoznawczego „Region 

Częstochowski – moja mała 

ojczyzna” 

maj 

Częstochowa 

R RO PTTK  

 

Szkoła Podst. nr 9 

2.  XXVI Oddziałowy Zlot Pieszo-

Rowerowy „Barwy  Jesieni” 

 październik 

Radostków 

P RO PTTK 

SP w Radostkowie 

3.  XXIII Rajd Parasolowy listopad 

Witkowice 

P RO PTTK 

 SP w Witkowicach 

4.  Renowacja szlaków turystycznych 

na terenie powiatu odnowienie 

kwiecień - 

czerwiec pieszy i 

rowerowy 

P RO PTTK 

 

    II   POLSKIE  TOWARZYSTWO   

SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH    

ZARZĄD O/W CZ-WIE  

   

5.    Jurajskie  Marsze  na Orientacje maj 

Siedlec 

R ZO PTSM  

 

6.  Regionalny Zlot Szkolnych Kół  

PTSM 

 

maj/czerwiec 

      Małopolska   

R ZO PTSM 

ul. Krakowska 29 

   III ZESPÓŁ SZKÓŁ    

W  PRZYROWIE 

   

7.  Ogólnopolski Rajd „Śladami 

Rosiczki po Parku Krajobrazowym 

Stawki”  

maj 

Zalesice- Stawki 

O Zespół Sz-Przedszkolny 

ul. Szkolna 44 

8.  Ogólnopolski Rajd Rowerowy 

„Szlaki krwi i chwały- Mełchów -

 30.09. 1863”  

  

wrzesień 

Mełchów 

O SKT PTTK  

 

   IV URZĄD GMINY 

  W  RĘDZINACH 

   

9.  X Rajd Rowerowy  czerwiec 

gm. Rędziny 

P Gmina Rędziny 

 

   V LUKS „ORLE GNIAZDO” 

W ZŁOTYM POTOKU 

   

10.  XXIV Ogólnopolski Podhalański 

Rajd  

Narciarski  

marzec 

Biały Dunajec 

O LUKS „Orle Gniazdo 

ul. Kościuszki 7 Złoty 

Potok   

 

VI ZP ZMW W CZ-WIE    

11.  V Rajd Rowerowy po Ziemi 

Kocińskiej 

wrzesień 

Stary Kocin 

P ZMW Stary Kocin   
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Lp. Nazwa wydarzenia 
Miesiąc i 

miejsce 
Zasięg* Organizator 

  

VII POLSKI ZWIAZEK 

NIEWIDOMYCH  KOŁO 

ZIEMSKIE 

   

12.  Wyjazd szkoleniowo-turystyczny 

członków i opiekunów PZN 

powiatu częst-kiego 

czerwiec - lipiec  

Augustów 

P PZN Koło Ziemskie 

 ul. Sobieskiego 9, Cz-wa 

VIII KOMENDA  HUFCA  ZHP W CZ-

WIE 

   

13 Wiosenny  Złaz  Zuchowy maj 

 

W KH ZHP  ul. Wilsona 34 

 

14 Jesienny  Złaz  Zuchowy październik P KH ZHP  ul. Wilsona 34 

 

Zasięg*: M – międzynarodowy, O – ogólnopolski, W – wojewódzki, R – regionalny, P – powiatowy 

 

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się 

podsumowanie działalności sportowej Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 

Sportowych (LZS) za 2019 rok. Na spotkaniu wręczono puchary, statuetki i upominki                      

43 zawodnikom, 11 trenerom i 11 działaczom reprezentującym organizacje sportowe, którzy 

uzyskali znaczące osiągnięcia indywidualnie lub zespołowe na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim lub wyższym. W zawodach organizowanych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS 

wzięło udział łącznie ponad 1 500 osób z terenu powiatu częstochowskiego. Byli to 

przedstawiciele 16 gmin powiatu częstochowskiego. 
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Zdj.5.IV Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego – Olsztyn, 25 maj 2019 rok 

 

 

Zdj.6.IV Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego – Olsztyn, 25 maja 2019 rok
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8.Ochrona zdrowia  

W ramach zadań promocji i ochrony zdrowia w powiecie częstochowskim 

podejmowane są działania mające na celu poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców. 

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

Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego. W 2019 roku realizowano następujące 

działania:  

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 Krakowie. Do powiatu częstochowskiego należą grunty i budynki szpitala. 

Szpital posiada ogółem 138 łóżek zakontraktowanych, Izbę Przyjęć oraz oddziały: 

• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

• Oddział Neonatologii 

• Oddział Chirurgii Ogólnej 

• Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

• Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej 

• Oddział Ginekologii i Położnictwa 

• Oddział Pediatryczny. 

W 2019 roku łącznie w oddziałach szpitala hospitalizowano 5892 pacjentów. 

2. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów byłego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Blachowni. 

 

Zdj.7.Otwarcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu im. ROK Weigla                                

w Blachowni, 15 kwiecień 2019 rok 
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Zdj.8.Otwarcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu im. ROK Weigla                             

w Blachowni, 15 kwietnia 2019 rok 

 

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

z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu częstochowskiego.  

3.1. Program polityki zdrowotnej  „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015 - 2020”. Dzięki programowi w 2019 roku  

zaszczepiono 212 dziewczynek. Koszt programu wyniósł 91 780 zł,  a kwota pochodziła                     

z budżetu powiatu częstochowskiego.         

3.2. Udział młodzieży szkół ponadpodstawowych, dla których powiat częstochowski 

jest organem prowadzącym w spektaklu profilaktycznym dotyczącym uzależnień pt. „My 

dzieci z dworca ZOO”. Koszt biletów 4636 zł 

3.3. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Zespołu 

Szkół w Koniecpolu, Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej oraz Zespołu Szkół 

im. Wł. Szafera w Złotym Potoku. Koszt szkoleń: 900 zł 

3.4. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy 40 

pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Koszt szkolenia: 3200 zł 

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 zapewnić 

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

W powiecie częstochowskim funkcjonuje 55 aptek (wg stanu z 2019 roku). 
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9.Ochrona środowiska 

 

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

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

i zagospodarowaniu przestrzennym, które polegają na uzgadnianiu warunków zabudowy oraz 

uzgadnianiu projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego realizuje                           

w imieniu Powiatu Częstochowskiego Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 

 

Tab.25. Wybrane zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Zadania Ilość spraw                  

w 2019 roku 

Decyzje na przetwarzanie, zbieranie i wytwarzanie odpadów 4 

Zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia 

lasu 

1900 

Sprawy z zakresu wycinki drzew 98 

Sprawy z zakresu uzgadniania projektu decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji w zakresie ochrony 

gruntów rolnych 

160 

Zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE. 

21 

Decyzje na wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele 

nierolnicze 

658 

Decyzje udzielające pozwolenia na emisję gazów i pyłów do 

powietrza atmosferycznego  

2 

Zgłoszenia instalacji emitującej gazy i pyły do powietrza 4 

Zgłoszenia instalacji emitujących pole elektromagnetyczne 0 

Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu 1 

Karty wędkarskie 255 

Legitymacje Społecznej Straży Rybackiej 11 

Rejestracja sprzętu pływającego 23 

Decyzje z zakresu geologii: zatwierdzające projekty robót 

geologicznych, zatwierdzające dokumentacje geologiczne z zakresu 

geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geologii złożowej 

7 
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Powiat Częstochowski poprzez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną dotyczącą 

ochrony środowiska, w tym promocji walorów przyrodniczych. 

Wydział organizuje co roku Powiatowy Konkurs „Ekologiczna Zagroda”.                          

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

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

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

termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie 

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

żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie metodami rolnictwa 

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

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

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

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

których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. 

Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie 

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

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

warunków życia   na obszarach wiejskich. 

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

przechodzą do etapu powiatowego konkursu. 

Zarząd Powiatu występuje o dofinansowanie zakupu nagród ze środków Wojewódzkiego 

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

i powiatowego. 

Wydział corocznie od 2015 roku przeprowadza konferencje w nawiązaniu do 

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

praktyki rolniczej, upowszechnianie metod i celów produkcji rolniczej metodami 

ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych 

strategii w zakresie ochrony środowiska. Podczas konferencji  zgromadzeni przedstawiciele 

urzędów gmin z terenu powiatu oraz zainteresowani mieszkańcy słuchają  wykładów                          

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

Organizatorem konferencji jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Częstochowie we współpracy   ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Częstochowie 

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

organizowane po terenie Powiatu Częstochowskiego, uczestnicy zapoznają się z instalacjami 

wykorzystującymi odnawialne źródła energii takie jak słońce, wiatr oraz biomasa                             

- zastosowane na potrzeby gospodarstw domowych. 

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

powiatu. Wydział podejmuje działania mające za zadanie zmniejszenie skutków negatywnego 

oddziaływania na środowisko, poprzez kampanię edukacyjną, propagowanie działań 

ekologicznych, przekazanie sadzonek  krzewów owocowych pyłko i miododajnych 

uczestnikom kampanii w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego.  

W 2017 roku Wydział zapoczątkował cykl „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej                           

na  poprawę bioróżnorodności” skierowaną do mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. 

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

w 2017 roku  była to tematyka krzewów jagodowych następnie w 2018 roku ziół i kolejno                    

w 2019 roku drzew owocowych. Każda z kampanii  przygotowana jest dla 320 osób ( po 20 

osób z każdej gminy Powiatu). Osoby chcące wziąć udział w kampanii, wypełniają   

formularz   zgłoszenia w formie papierowej, bądź rejestrują  swój udział poprzez wskazany 

adres  poczty elektronicznej.  Każda konferencja kończy  się testem wiedzy zdobytej podczas 

kampanii. Uczestnicy kampanii którzy prawidłowo wypełnią test wiedzy zostaną nagrodzeni  

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

test wiedzy wyłonieni są  laureaci   3 nagród głównych. 

 Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa organizuje również akcję 

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

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

zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności 

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

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

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

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

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

częstochowskiego oraz dla szkół ponadgimnazjalnych i Domów Pomocy Społecznej 

podległych Staroście Częstochowskiemu. 

Do najważniejszych, cyklicznych imprez organizowanych przez Powiat należą organizowane                

od 2000 roku Dożynki Powiatowe i konkursy na „Wieniec Dożynkowy”, „Przodujący 

Producent Rolny” czy wspomniany wcześniej konkurs „Ekologiczna Zagroda”. 

 

                      Zdj.9.  XX Dożynki Powiatowe w Koniecpolu 
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Zdj.10. XX Dożynki Powiatowe w Koniecpolu 

 

 

 

Zdj.11. XX Dożynki Powiatowe w Koniecpolu 
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Zdj.12.Ekologiczna zagroda 2019 

 

 

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, spraw obronnych, zarządzania 

kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przed powodzią, spraw obywatelskich 

i bezpieczeństwa teleinformatycznego realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.  

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności policja realizuje poprzez: 

skuteczne zapobieganie i zdecydowaną eliminację przestępstw i wykroczeń szczególnie 

uciążliwych, rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej 

oraz przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych. Komenda Miejska 

Policji w Częstochowie do bezpośredniego utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie 

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

Olsztyn, Poczesna, Koniecpol) 
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Tab.26.Bezpieczeństwo na drogach 

Rodzaj zdarzeń drogowych 2019 rok 

Liczba wypadków drogowych 197 

Liczba rannych osób w wypadku drogowym 282 

Liczba wypadków śmiertelnych 12 

Liczba ofiar śmiertelnych 12 

Liczba wypadków drogowych  

z udziałem pieszych 
20 

Liczba wypadków drogowych  

z udziałem rowerzystów 
29 

 

Tab.27.Ilość przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu – dane z KMP w Częstochowie 

Kategorie zdarzeń 
2019 rok 

Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

Przestępstwa w 7 wybranych kategoriach 1898 52,5 

Przestępstwa rozbójnicze 60 76,7 

Przestępstwa w kategorii uszkodzenie ciała 122 88,6 

Przestępstwa w kategorii kradzieże 738 43,6 

Przestępstwa w kategorii kradzieże z włamaniem 571 59,8 

Przestępstwa w kategorii kradzież pojazdu 40 36,6 

Przestępstwa w kategorii uszkodzenie mienia 352 38,6 

Przestępstwa w kategorii bójka i pobicie 55 81,8 

 

Tab.28.Ujawnione wykroczenia w 2019 roku z podziałem na Komisariaty Policji 

Nazwa Komisariatu 

Policji 
Liczba wykroczeń ogółem Czas reakcji na zdarzenie ogólne 

KP w Blachowni 2260 9,36 

KP w Kłomnicach 3320 13,06 

KP w Koniecpolu 2312 9,10 

KP w Poczesnej 1563 9,09 

KP w Olsztynie 1807 11,58 
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Działania profilaktyczne podejmowane w 2019 roku przez policjantów KMP                                

w Częstochowie na rzecz zapobiegania     demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej 

w obszarach: 

1. Ruch drogowy: 

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z policjantami Wydziału 

Prewencji KMP w Częstochowie, w minionym roku uczestniczyli w prelekcjach                     

i pogadankach organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich, 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 prowadzili szereg akcji i działań profilaktycznych 

skierowanych do wszystkich uczestników ruchu drogowego m.in.: 

• „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"-  

• „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" 

• „Olimpiada przedszkolna"  

• Działania profilaktyczno-edukacyjne w ramach pikniku rodzinnego „Dni 

Koniecpola" organizowanego w Koniecpolu, promującego bezpieczeństwo                

w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, organizowana od wielu lat wspólnie               

z Urzędem Gminy Koniecpol; 

• Działania profilaktyczno-edukacyjne w ramach „Targów Motoryzacyjnych" 

organizowanych  w Częstochowie na Placu Biegańskiego, promujące 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym wśród mieszkańców Częstochowy                       

i powiatu częstochowskiego; 

• Działania profilaktyczno-edukacyjne organizowane w ramach „Dnia Dziecka", 

promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym wśród mieszkańców 

Częstochowy i powiatu częstochowskiego, połączone  z konkursami dla dzieci; 

• Działania profilaktyczno-edukacyjne w ramach konkursów międzyszkolnych 

„UMIEMY i CHCEMY RATOWAĆ" oraz „URATOWAĆ ZNACZY ŻYĆ",  

• Pierwszy Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny"  

2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: 

• KMP w Częstochowie przeprowadziła kampanię „ Bezpieczne hasło Rodzina", 

dot. działania przeciwko pedofilii. 
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• 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. 

Szczególny nacisk kładziono na całkowity brak tolerowania przemocy 

rówieśniczej tzw. zjawiska „fali". Policjanci przedstawiali także założenia 

kampanii „Nie reagujesz - akceptujesz"; 

• Na spotkaniach z młodzieżą szkolną każdorazowo poruszano temat 

odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz promowano postawy i zachowania, 

pozwalające na uniknięcie konfliktu z prawem; 

• W szkołach na terenie oraz powiatu częstochowskiego, prowadzono spotkania 

profilaktyczne w ramach policyjnych akcji „Bezpieczne Ferie", „Kręci mnie 

bezpieczeństwo ... nad wodą", „Kręci mnie bezpieczeństwo ... w wakacje", 

„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. 

• Policjanci Wydziału Prewencji i jednostek podległych KMP w Częstochowie 

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.) 

• Zorganizowano konkurs plastyczny pt. „ 100 lat Polskiej Policji", skierowany 

do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu 

częstochowskiego. 

3. Bezpieczeństwo osób starszych: 

• Bezpieczeństwo seniorów było poruszane podczas debaty społecznej 

organizowanej przez KMP w Częstochowie, Komisariat Policji I, V                       

w Częstochowie, Komisariat Policji w Koniecpolu i Blachowni oraz 

Spółdzielnię Mieszkaniową Północ  w Częstochowie. 
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• W ramach współpracy z Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora 

policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii WP KMP w 

Częstochowie zorganizowali akcję„Odblaski Ratują Życie" oraz „Bądź 

Bezpieczny Seniorze", w ramach których przeprowadzono spotkania                          

i prelekcje nt. bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym oraz rozdano 

wszystkim uczestnikom elementy odblaskowe. Ponadto przestrzegano przed 

oszustami działającymi pod legendą na tzw. „wnuczka" i „policjanta", a także 

ostrzegano przed zawieraniem niekorzystnych umów konsumenckich. 

• We współpracy Oficera Prasowego KMP w Częstochowie z lokalnymi 

rozgłośniami radiowymi - „Radio Jura", „ Radio Katowice]", „Radio Fiat", „ 

Radio Jasna góra" i „Rmf-Maxx", a także z lokalną telewizją „TV Orion", :TV 

Katowice", informowano o zagrożenia i oszustwach wobec seniorów. Ponadto 

w 2019rok powstała specjalna audycja radiowa w „ Radiu Fiat" pod tytułem „ 

Policyjny sygnał"  

4. Patologie społeczne: 

• ALKOHOLIZM - zadania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania 

alkoholizmu realizowane są bezpośrednio lub pośrednio przez wszystkich 

policjantów pionu prewencji KMP Częstochowie, którzy prowadzą 

rozpoznanie przedmiotowego zjawiska. Kontrolują miejsca najbardziej 

narażone na tego typu zagrożenia, tj. podwórka osiedlowe, miejsca przyległe 

do placówek handlowych (sklepy z alkoholem) i lokali gastronomicznych,                 

w tym także miejsca wskazane przez mieszkańców powiatu w ramach 

funkcjonowania KMZB.Policjanci Wydziału Prewencji KMP stale 

współpracują z Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi,               

i cyklicznie w roku 2019 uczestniczyli w rozmowach profilaktyczno-

ostrzegawczych dotyczących skutków spożywania alkoholu, prowadzonych              

z osobami małoletnimi. 

• NARKOMANIA - działania KMP w Częstochowie w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii opierają się w znacznej mierze o profilaktykę 

polegającą 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 
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odurzających, a także ryzyku zakażenia np. wirusem HIV w trakcie 

przyjmowania narkotyków. 

• Wszystkie jednostki KMP w Częstochowie organizując prelekcje                          

i pogadanki w szkołach, czynnie uczestniczyły w „XV Kampami Białych 

Serc" - w ramach Europejskiego Solidarnym Proteście Przeciwko 

Narkotykom i Przemocy, organizowanym w dniach 12-21 października 

2019 roku. 

5. Cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa): 

Policjanci Wydziału Prewencji i wszystkich jednostek podległych KMP                                  

w Częstochowie, regularnie przeprowadzali spotkania profilaktyczno-edukacyjne                        

z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gdzie 

każdorazowo poruszany był temat zagrożeń związanych z niewłaściwym 

korzystaniem z sieci internetowej a także przestępstw popełnianych za pośrednictwem 

internetu, gdzie zarówno sprawcami jak  i ofiarami tych czynów są osoby nieletnie; 

6. Handel ludźmi: 

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie, a także dzielnicowi wszystkich 

podległych jednostek spotykali się z uczniami szkół gimnazjalnych oraz szkół 

średnich, którym przedstawiano problem zjawiska handlu ludźmi, a także omawiano 

przestępstwa z tym związane. Przed przerwą wakacyjną w roku 2019, szczególnie 

uczulano uczniów na zagrożenia wynikające z wyjazdów zagranicznych i kontaktami 

z obcymi osobami. Przy współpracy z Oficerem Prasowym na bieżąco umieszczano 

informacje dot. zagrożeń zjawiska „Handlu ludźmi" oraz zrealizowano audycje 

radiowe przy współpracy z „ Radiem Fiat". 

7. Bezdomność i żebractwo: 

Na stronie internetowej KMP w Częstochowie zamieszczano informacje skierowane 

do mieszkańców, przekonujące do reagowania na osoby bezdomne, chore lub 

nieporadne życiowo, a potrzebujące pomocy. Rozpowszechniano także adresy 

placówek pomocowych i numery pod którymi można uzyskać pomoc. 

8. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej: 

Policjanci Wydziału Prewencji oraz podległych Komisariatów Policji realizowali 

działania w ramach kampanii społecznej"NIE REAGUJESZ- AKCEPTUJESZ" 

uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą w szkołach, osobami starszymi. Kampania 

ma na celu przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw pospolitych,                          
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tj. kradzieży, kradzieży  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. 

 

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  mieszkańców powiatu częstochowskiego zapewnia 

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

gaśnicze oraz 113 jednostek OSP z czego 36 włączonych jest do KSRG. W okresie                            

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na terenie powiatu częstochowskiego 

zanotowano łącznie 2868 zdarzeń. W porównaniu do roku 2018 wystąpił spadek ilości 

zdarzeń o 488 interwencji. Największą liczbę zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia 1659 

(spadek w stosunku do 2018 roku o 675), pożary – 1109 (wzrost o 183 w porównaniu                        

z rokiem 2018)  oraz fałszywe alarmy 100 (wzrost o 4 w porównaniu z rokiem2018). 

Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków zarówno  

w grupie pożarów, jak i miejscowych zagrożeń dominowały zdarzenia małe. W 2019 roku 

jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru chronionego KM PSP Częstochowa 

podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 1 godzinę i 24  minuty.  Pożary 

powstawały średnio co 4 godziny i 29 minut, natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło 

średnio co 2 godziny i 29 minut. Prowadzone były czynności kontrolno–rozpoznawcze                        

w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach, w których 

organizowano zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Działania powyższe były 

podejmowane na wniosek organizatora takiego wypoczynku .W ramach realizacji zadań 

związanych z poprawą bezpieczeństwa w okresie grzewczym w grupach budynków,  które 

najbardziej narażone są na wystąpienie zdarzeń niebezpiecznych z tlenkiem węgla, 

prowadzono akcje informacyjne mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na sprawność 

instalacji wentylacyjnych i kominowych.  Informacja taka została umieszczona również na 

stronie internetowej KM PSP w Częstochowie.  

 

SYTUACJA  WETERYNARYJNA 

Działania prowadzono na podstawie ustawy o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia w sprawie określenia jednostek chorobowych, 
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sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Organy 

Inspekcji Weterynaryjnej prowadziły badania w celu kontroli występowania następujących 

chorób: pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń, choroby niebieskiego języka  

u bydła i owiec, gorączki Q, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy, gruźlicy bydła, brucelozy 

bydła, kóz i owiec, wścieklizny lisów wolno żyjących, trzęsawki owiec, grypy ptaków, 

salmonellozy drobiu, wirusowej posocznicy krwotocznej, wiosennej wiremii karpia.                       

W przypadku pryszczycy corocznie bada się na obszarze powiatu próbki krwi pobrane od 20 

sztuk bydła i świń (15 wyników ujemnych, 1 w trakcie badania, a ostatnie 4 próbki zostaną 

pobrane w najbliższych dniach).W przypadku choroby pęcherzowej świń, klasycznego 

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

niebieskiego języka, gorączki Q, brucelozy owiec i kóz, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy 

bydła, wszystkie pobrane próbki dały wynik ujemny. W 2019 roku przeprowadzono badania                    

w kierunku gruźlicy bydła u 2894 sztuk.  W teście tuberkulinizacji pojedynczej w akcji 

wiosennej 1 szt. Wykazała reakcje dodatnią, w teście tuberkulinizacji porównawczej wynik 

był ujemny. W akcji jesiennej 3 szt. zwierząt w dwóch stadach w teście tuberkulinizacji 

wykazały reakcję dodatnią, badanie tuberkulinizacji porównawczej będzie wykonane pod 

koniec grudnia. Pozostałe sztuki ujemne W styczniu 2019 roku otrzymano wyniki dodatnie                           

z izolacji prątków gruźlicy z materiału pobranego od 20 szt. alpak z 1 stada, poddanych 

eutanazji w grudniu 2018 roku. W 2019 roku przebadano materiał tkankowy pochodzący             

od 2 szt. alpak z 1 gospodarstwa – otrzymano wynik 1 szt. ujemny, 1 szt. dodatni.                               

W odniesieniu do burcelozy bydła w 2019 roku przebadano 1495 sztuk bydła i nie 

stwierdzono wyników dodatnich. W odniesieniu do enzootycznej białaczki przebadano 1495 

sztuki bydła i nie stwierdzono wyników dodatnich. W 2019 roku nie stwierdzono przypadków 

ponadnormatywnej (wyraźnie zwiększonej) śmiertelności i/lub klinicznych zachorowań u 

ptaków dzikich, a w związku z tym zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

W 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny na terenie powiatu. Obserwacji                      

w kierunku wścieklizny poddano 55 zwierząt. W przypadku salmonellozy drobiu przebadano 

do chwili obecnej 6 stad z wynikiem ujemnym, salmonellozy kur hodowlanych przebadano                

6 stad z wynikiem ujemnym. W celu kontroli występowania zakaźnej martwicy układu 

krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej próbki ryb do badań 

pobiera się z obiektów, w których prowadzona jest hodowla ryb łososiowatych, próby pobiera 

się dwa razy w roku z każdego obiektu w liczbie 30. Próbki pobrano w 3 gospodarstwach 

jednokrotnie i stwierdzono wynik ujemny. W sierpniu 2019 roku stwierdzono ognisko zgnilca 
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amerykańskiego pszczół w miejscowości Borowianka, gm. Kamyk, pow. Kłobucki. Obszar 

zagrożony obejmował część gminy Mykanów oraz północną stronę m. Częstochowy.                     

W obszarze zagrożonym dokonano perlustracji 12 gospodarstw pasiecznych. Nie stwierdzono 

objawów klinicznych choroby. 

 

STAN  SANITARNY 

W 2019 roku PSSE w Częstochowie objęła nadzorem 2321 obiektów, przeprowadziła 

1854 kontroli, nałożyła 50 mandatów na kwotę 10 500 złotych. W roku bieżącym nadzorem 

sanitarnym objęto 23 podmioty lecznicze oraz 86 punktów szczepień. Do dnia 30.11. 2019 

roku przeprowadzono łącznie 231 kontroli, z czego 110 w ramach nadzoru nad placówkami 

leczniczymi oraz 113 w ramach nadzoru nad realizacją szczepień. Nie stwierdzono naruszenia 

przepisów sanitarno-higienicznych. Ponadtow omawianym okresie przeprowadzono                    

211 wywiadów epidemiologicznych (w 2018 roku  – 172 wywiady). W omawianym okresie 

zarejestrowano 936 zachorowania na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania                     

(w 2018 rok – 1250 zachorowań). Zachorowania na ospę wietrzną w liczbie 439 stanowiły 

46,90 % wszystkich zachorowań ( w 2018 roku zarejestrowano 770 zachorowań, co stanowiło  

61,60 %). Z powodu chorób zakaźnych hospitalizowano 349, co stanowi 37,28 % ogółu 

zachorowań( w 2018 rok 298 osób co stanowiło 23,84 %). Najwięcej chorych 

hospitalizowanych było z powodu wirusowych, bakteryjnych i nieokreślonych zakażeń 

jelitowych – 213 pacjentów co stanowi 61,03 % ogółu hospitalizowanych.  

Z powodu chorób zakaźnych w omawianym okresie odnotowano 6 zgonów i były to zgony              

z powodu gruźlicy – 4 przypadki, zapalenia płuc wywołanego wirusem A/H1N1 – 1 

przypadek i choroby Creutzfelda-Jakoba – 1 przypadek. Do dnia 30 listopada 2019 roku 

liczba dzieci, których rodzice uchylają się od obowiązku szczepień ochronnych wyniosła 121, 

w 2018 roku było ich 101. W analizowanym okresie nadzorem sanitarnym objęto 1092 

obiekty żywnościowo-żywieniowe, miejsc produkcji i obrotu materiałów do kontaktu                    

z żywnością oraz produktów kosmetycznych. Skontrolowano 521 zakładów, co stanowi 48% 

wszystkich nadzorowanych obiektów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydano 58 decyzji administracyjnych nakazujących, w tym 9 wycofania z obrotu środka 

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

ulega systematycznej poprawie, co jest wynikiem coraz większej świadomości 

przedsiębiorców. Ponadto w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu na terenie 

powiatu pobrano do badań laboratoryjnych w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, 
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biologicznych, fizyko-chemicznych, oceny organoleptycznej i znakowania łącznie 166 próbek 

żywności. Zakwestionowano 2 próbki z uwagi na obecność zanieczyszczeń biologicznych 

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia to mieszkańcy powiatu byli 

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

z wodociągów publicznych oraz jednej studni zlokalizowanej w Bogusławicach gm. 

Kruszyna. Nadzorem objęto 56 obiektów wodociągowych, w których przeprowadzono 53 

kontrole. Ponadto przeprowadzono 194 kontrole związane z poborem próbek wody. Ogółem 

przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 11 próbkach wody, 

fizykochemicznych w 15. W większości przypadków były to zdarzenia pojedyncze i  po 

zgłoszeniu właściciele wodociągów podejmowali natychmiastowe działania prowadzące do 

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

łącznie 616 obiekty użyteczności publicznej, skontrolowano 538 obiektów co stanowi 87 %             

( w 2018 wskaźnik ten wyniósł 78 %). Przeprowadzono 565 kontroli w obiektach 

noclegowych, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, aptekach, przychodniach, stacjach 

paliw, obiektach sportowych, ustępach publicznych, parkingach, targowiskach, cmentarzach, 

przystankach autobusowych i kolejowych, wsiach letniskowych oraz terenach rekreacyjnych. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli w 1 obiekcie stwierdzono nieprawidłowości.                         

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

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

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży to w analizowanym okresie nadzorem objęto 129 

placówek. Skontrolowano 99 % obiektów. Placówki oświatowo-wychowawcze 

charakteryzowały się zróżnicowanym stanem sanitarno-higienicznym. W zakresie 

nieprawidłowości PPIS wydał łącznie 8 decyzji nakazujących (w 2018 roku 11 decyzji 

nakazujących). Z analizy prowadzonego nadzoru wynika, że wszystkie placówki opiekuńczo-

wychowawcze zapewniają dostęp do ciepłej wody oraz środki do utrzymania higieny                     

w sanitariatach dla uczniów. W okresie do 30.11.2019rok pod nadzorem tutejszej Stacji 

znajdowało się 448 zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu. Skontrolowano 134 

zakładów co stanowi 29,9 % wszystkich nadzorowanych zakładów. W kontrolowanych 

obiektach zwrócono uwagę na: warunki pracy i ocenę narażenia zawodowego, czynniki 

rakotwórcze i realizację przez pracodawców obowiązków wynikających z rozporządzenia w 

sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów o działaniu 

rakotwórczym lub mutogennym warunki pracy w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami 

biologicznymi. W wyniku kontroli wydano 40 decyzji nakazujących, nałożono 1 mandat 
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karny. W zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Częstochowie 

wdrażała, koordynowała i nadzorowała przebieg 12 interwencji programowych i 10 

nieprogramowych. W związku z powyższym w analizowanym okresie przeprowadzono                   

7 wizytacji w 4 placówkach oświatowych. Na potrzeby działań edukacyjno-profilaktycznych 

zostały opracowane spoty edukacyjne (profilaktyka dopalaczy, WZW typu A oraz chorób 

przenoszonych przez kleszcze). W formie papierowej ulotki i plakaty dotyczące wirusowego 

zapalenia wątroby typu A. 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim  działa na podstawie                      

art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku  poz. 511) i realizuje 

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

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w powiecie częstochowskim jest 

przygotowanie projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz  Porządku 

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

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

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

samorządom większe zaangażowanie się w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 

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

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

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

rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, a w szczególności ograniczenia najbardziej 

dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej. Program, realizowany przy właściwej 

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

wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Podsumowując powyższe należy 

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

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

współpraca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z podmiotami odpowiedzialnymi za stan 

bezpieczeństwa i realizującymi zadania z tego zakresu ma znaczny wpływ na poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W ramach organizowanych posiedzeń Komisja 

dokonywała systematycznej oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu. Ponadto w trakcie posiedzeń Komisji omawiano również bieżące 

sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji             
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i straży oraz innych instytucji i podmiotów powiatowych, które rozpatrywano według 

właściwości i kompetencji uczestniczących przedstawicieli lub przekazywano merytorycznym 

podmiotom celem podjęcia stosownych przedsięwzięć. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA 

W dniu 6 listopada 2019 roku w Cykarzewie Starym przeprowadzone zostało 

wojewódzkie ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego pk. PRZEJAZD 19. 

Głównym celem ćwiczenia było: 

• Sprawdzenie współdziałania i koordynacji służb, inspekcji i straży w czasie sytuacji 

kryzysowej związanej z katastrofą komunikacyjną. 

• Zintegrowanie procedur zarządzania kryzysowego z Systemem Zarządzania 

Bezpieczeństwem dla przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej. 

• Sprawdzenie zasad powiadamiania i wymiany informacji o zagrożeniu pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w działaniach. 

• Weryfikacja obowiązujących procedur.  

• Szkolenie i doskonalenie umiejętności organizacji działań w terenie (ratowniczych, 

logistycznych, pomocy społecznej i psychologicznej). 

• Przetestowanie nowoczesnych technik kartowania działań operacyjnych z użyciem 

drona i ich wykorzystanie w analizie sytuacji przez WZZK. 

W ćwiczeniu wzięło udział ok. 300 osób z 13 instytucji i służb. 

 

Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Zadania dotyczące wspomagania działań służb ratowniczych realizuje Miejsko-

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. M-PCZK jednocześnie jest ośrodkiem 

koordynującym działania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za ochronę ludności w sytuacji katastrof naturalnych, awarii technicznych 

oraz klęsk żywiołowych. Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

funkcjonowało w 2019 roku na podstawie porozumienia zawartego w Częstochowie dnia  25 

marca 2019  roku w sprawie funkcjonowania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Częstochowie obejmującego teren miasta Częstochowy 

i powiatu częstochowskiego z późniejszymi zmianami. Działalność służby dyżurnej 

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



 

 

93 

 

Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

Urzędu Miasta Częstochowy. Służba dyżurna jest pełniona jednoosobowo w 12 godzinnym 

systemie zmianowym, a w razie potrzeby jest odpowiednio wzmacniana pracownikami 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta 

Częstochowy lub/i pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa                         

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie.  

 

Tab.29.Zdarzenia realizowane na terenie powiatu częstochowskiego przez Miejsko-

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2019 roku 

 

Lp. Nazwa zdarzenia Ilość zdarzeń 

1.  Zagrożenia naturalne (powodzie, burze, gradobicia, silny wiatr, susza) 4 

2.  Zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne 0 

3.  Zagrożenia chemiczne i radiacyjne 0 

4.  Wypadek, katastrofa, zagrożenia miejscowe 1 

5.  Pożar 8 

6.  Awarie (gazowe, wodociągowe, ciepłownicze, energetyczne i inne) 19 

7.  
Zdarzenia na drogach (akcja zima, uszkodzona nawierzchnia, 

niedziałająca sygnalizacja świetlna, uszkodzone oświetlenie ulic, 

uszkodzona infrastruktura drogowa) 

184 

8.  Porządek publiczny 0 

9.  Zagrożenia terrorystyczne 0 

10.  Zdarzenia ze zwierzętami 445 

11.  Inne (bezdomni, niewybuchy, tlenek węgla) 1 

Razem: 662 

 

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

pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania kryzysowego i gminami 

powiatu częstochowskiego.  

 

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 zawartego pomiędzy Starostą 

Częstochowskim a Prezydentem Częstochowy. Formacja w zakresie organizacyjnym podlega 

Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu Częstochowskiego. Przydzielony teren odpowiedzialności 

– powiat częstochowski oraz miasto Częstochowa.   Do podstawowych zadań ośrodka należy: 
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• prowadzenie nasłuchu w sieci radiowej  Ośrodka Dowodzenia  i  Naprowadzania                      

( ODN ); 

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

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

w administrowanym rejonie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Analizy Danych                           

i Alarmowania; 

• prowadzenie bieżącej analizy prognozowanej i rzeczywistej sytuacji zagrożeń; 

• 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 funkcjonuje 86 systemów 

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.  

Na potrzeby obrony cywilnej utrzymywany jest również magazyn sprzętu OC.  

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

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 

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

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

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  w powiecie częstochowskim w 2019 roku 

przeprowadzono kontrolę stanu realizacji zadań w 10 gminach. Stan przygotowań obrony 

cywilnej został oceniony pozytywnie, w 4 gminach przekazano zaleczenia pokontrolne                      

do realizacji.  
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W 2019 roku odbyły się cztery ćwiczenia ATP-45D oraz 12 treningów-nasłuchów 

o zagrożeniach uderzeniem z powietrza. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników 

Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych z prawa międzynarodowego prawa 

humanitarnego. 

 W dniu 28 maja 2019 roku odbyło się ćwiczenie " RENEGADE-SAREX 18/II" 

zarządzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które miało na celu 

sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców. 

W 2019 roku zamontowano detektor burzy. Pozwala on na śledzenie komórek 

burzowych na obszarze o promieniu do 100 km. Zestaw składa się z anteny, komputera 

przetwarzającego dane, masztu montażowego i przewodu.  Zapewnia wielokierunkowe 

wykrywanie burzy w pojedynczym punkcie w szybki i dokładny sposób. Czujnik umożliwia 

monitorowanie rozwoju komórki burzowej, oceniając jej intensywność i prognozując jej 

ścieżkę. Detektor potrafi wykrywać zmiany energetyczne w chmurach zwiastujące nadejście 

burzy co pozwala na skuteczne wyprzedzające ostrzeganie. Dodatkowo otrzymujemy 

informację o intensywności wyładowań i ich rodzaju  oraz z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem informacje o gradzie.  Dane z detektora mogą być cenną informacją 

dla służby dyżurnej w procesie ostrzegania i alarmowania mieszkańców powiatu. 

Detektor dzięki komputerowi generuje dedykowane mapy obejmujące region na których 

można obserwować rozwój i trajektorię burzy.   

 

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: 
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• 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 2019 roku na terenie powiatu częstochowskiego, nie odnotowano żadnych powodzi 

czy też podtopień. Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok                               

o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu Częstochowskiego dokonała oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2019 roku. 

Aby w pełni monitorować poziom wody na rzece Warcie w m. 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 (poziomi temperatura wody)  

W chwili obecnej dane z urządzeń rejestrujących parametry pogodowo – 

hydrologiczne ze stacji pomiarowych dostępne są na bieżąco przez służbę dyżurną Miejsko – 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, właściwej do reagowania w sytuacjach 

zagrożenia, służba dyżurna zbiornika retencyjnego „Poraj” oraz zainteresowane gminy. 

Dostęp do aplikacji monitorującej parametry pogodowe i hydrologiczne przyczynia się do 

pełniejszego monitoringu bieżącej sytuacji a co za tym idzie i szybszego reagowania                       

w przypadku wystąpienia zagrożenia. Stacje te są na podstawie zawartej umowy                                

z wyspecjalizowaną firmą na bieżąco konserwowane.  
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Na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych utrzymywany jest powiatowy magazyn 

przeciwpowodziowy, który sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych jest 

uzupełniany w niezbędny sprzęt. 

Inne zadania 

Starosta Częstochowski wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Częstochowie w dniach  11-12 kwietnia 2019 roku  zorganizowali dla 

Wójtów/Burmistrzów oraz Komendantów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych 

konferencję dot. bezpieczeństwa na terenie powiatu częstochowskiego.  

Corocznie dokonuje się uzgodnień w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

tras przejścia pielgrzymek na Jasną Górę .Informacje o wszystkich pielgrzymkach pieszych, 

tj. liczbie uczestników, trasach   i terminie przekazywano do Miejsko-Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowych służb. 

 

 

11.Budownictwo, geodezja i gospodarowanie nieruchomościami skarbu 

państwa. 

 

Zadania z zakresu  administracji architektoniczno-budowlanej 

Organem administracji architektoniczno-budowlanej od stycznia 1999 roku jest starosta, 

jako organ pierwszej instancji. W imieniu starosty zadania te wykonuje Wydział 

Administracji Architektoniczno-Budowlanej, który wydaje pozwolenia na budowę i rozbiórkę 

obiektu budowlanego, przyjmuje zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wydaje 

zaświadczenia o samodzielności lokalu i potwierdzające powierzchnię użytkową                              

i wyposażenie techniczne domu, potwierdza przyjęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części. 

Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatu Częstochowskiego 

w  2019 roku przyjął i rozpatrzył: 

• 2197 wniosków w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, zmianę sposobu 

użytkowania obiektów budowlanych, przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 

na nowego inwestora, 

• 126  wniosków w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, 

• 2 sprawy na wejście na teren działki sąsiedniej celem wykonania robót budowlanych, 
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• 519 wniosków w sprawach wyjaśnień, interpretacji i opinii w zakresie przepisów 

Prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, 

• 1095 zgłoszeń  budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia                            

na budowę, 

• 51 wniosków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego – dot. przede 

wszystkim wydanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie zadań samorządowych, 

• wpłynęły 2 wnioski z tzw.  specustawy drogowej,  

• wydano 2160 decyzji 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 300 spraw                      

w stosunku do roku ubiegłego i średnio około 600 spraw w stosunku do lat 2006-2017,                      

co stanowi wzrost ilości wydanych decyzji o ponad 40%.  

Mieszkańcy gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów są obsługiwani 

przez oddział zamiejscowy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej                           

w Placówce Zamiejscowej Starostwa Powiatowego w Koniecpolu. 

 

Zadania z zakresu  geodezji i kartografii 

 

Zadania dotyczące prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

będącego własnością Skarbu Państwa realizuje Wydział Geodezji i Kartografii. 

W 2019 roku Wydział: 

a) obsłużył 4886 zgłoszeń prac geodezyjnych ( wzrost 0 4,4% w porównaniu do 2018 

roku) 

b) przyjął do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 4220 operaty 

geodezyjne ( spadek o 0,6 % w stosunku do 2018 roku) 

c) udostępnił materiały zasobu do 6135 wniosków ( wzrost o 15,5%  niż w 2018 roku) 

d) wprowadził 18042  zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków ( wzrost o 1%) 

e) sporządził wypisy i/lub wyrysy do 10 672 wniosków ( wzrost o 2,2% ) 

f) przeprowadził 26 narad koordynacyjnych uzgadniając 602 projektów uzbrojenia 

podziemnego ( wzrost o 7,5%) 
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Wydział Geodezji i Kartografii wypracował 1 351 569 zł ( wzrost o 10% w stosunku do 2018 

roku) dochodu oraz otrzymał dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 448.244 zł                         

( wzrost o 17,8%) 

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, także dla obszaru całego powiatu. Dane 

dotyczące uzbrojenia podziemnego przechowywane są w postaci wektorowej, natomiast 

pozostałe dane prowadzone są już w bazie danych BDOT500, której tworzenie zakończono                                  

w 2019 roku 

Stopień informatyzacji materiałów zasobu można oszacować na około 85% (nie zostały 

zinformatyzowane dokumenty będące podstawą zmian w operacie ewidencji gruntów 

i budynków, znaczna część operatów z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz kilkaset   

operatów prawnych, przyjętych do zasobu w IV kwartale 2019rok 

 

W 2019 roku zakończona została modernizacja ewidencji gruntów w pełnym zakresie dla 

dwóch obrębów ewidencyjnych: Sobuczyna w gminie Poczesna i Rudniki w gminie Rędziny. 

Obydwa zadania realizowane były przez blisko dwa lata. Wykonano również modernizację 

ewidencji gruntów w obrębie Widzów w gminie Kruszyna, prace te wykonywane były 

głównie w celu przygotowania obiektu do prac scaleniowych. Ponadto rozpoczęto 

modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Łojki w gminie Blachownia. Prace planuje się  

zakończyć w 2020 roku.                        

Oprócz powyższych prac założona została baza BDOT500 na podstawie posiadanej mapy 

wektorowej dla obszaru całego powiatu (prace rozpoczęte w 2018rok) oraz 

zinformatyzowaliśmy 3307 prawnych operatów geodezyjnych (346 344 skany). 

 

Wydział Geodezji i Kartografii prowadzi także  geoportal powiatowy, w którym 

świadczonych jest wiele zaawansowanych e-usług (poziom dojrzałości 4): 

a) podgląd mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ortofotomapy oraz 

danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla 3 gmin, dane PIG, RDOŚ, bank danych o lasach, Inspire itp.) 

b) obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych (ponad 98% zostało złożonych za pośrednictwem 

geoportalu, w tym około 30% zostało obsłużonych w pełni automatycznie) 
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c) dostęp do baz danych, w szczególności do bazy ewidencji gruntów i budynków 

(urzędy gmin, urzędy skarbowe, komornicy sądowi i skarbowi, KOWR, ARiMR, 

PINB, nadleśnictwa, Wody Polskie itd.) 

d) obsługę rzeczoznawców majątkowych 

e) zakup materiałów zasobu, głównie map w różnej postaci (wektorowa, rastrowa, 

rastrowa skalibrowana, analogowa) 

Dla większości z w/w usług geoportal umożliwia złożenie wniosku na wstępnie 

przygotowanych, spersonalizowanych formularzach, natychmiastową płatność za zamówione 

materiały (PayU, PayBayNet, BLIK, karta kredytowa), odbiór materiałów, dokumentów 

obliczenia opłaty i licencji w postaci elektronicznej. Złożenie wniosku, płatność i odbiór 

elektronicznych materiałów odbywa się 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 

Mieszkańcy gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów są obsługiwani przez 

oddział zamiejscowy Wydziału Geodezji i Kartografii w Placówce Zamiejscowej Starostwa 

Powiatowego w Koniecpolu. 

 

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 w 2019 roku, prowadził sprawy                                

z zakresu scaleń gruntów na czterech obiektach scaleniowych, a mianowicie: 

⎯ na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów, 

zrealizowany został trzeci i czwarty etap prac scaleniowych wraz z nadzorem 

geodezyjnym - wartość tych prac wyniosła 1.141.263,22 zł, 

⎯ na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice zrealizowany został 

czwarty i piaty etap prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym - wartość tych 

prac wyniosła 1.323.856,07 zł, decyzją z dnia 11 grudnia 2019rok Starosta 

Częstochowski zatwierdził projekt scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego Zawada, 

Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice,  
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⎯ na obiekcie Widzów gmina Kruszyna zakończony został pierwszy etap prac 

geodezyjnych wraz z nadzorem geodezyjnym - wartość tych prac wyniosła  

229.088,97 zł, 

⎯ na obiekcie Nakło gmina Lelów podpisano porozumienie z wykonawcą projektu 

scalenia, tj. Częstochowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych, prace geodezyjne 

rozpoczną się w 2020 roku. 

 

Zespół Pałacowo – Parkowy w Złotym Potoku- pozyskane środki zewnętrzne 

 

W roku 2008 w zasobie skarbu państwa, którym gospodaruje Starosta Częstochowski 

znalazł się wpisany do rejestru zabytków Zespół Pałacowo-Parkowy w Złotym Potoku,                                 

o powierzchni 26 ha. Prowadzone  konsekwentnie przez szereg lat, ze środków dotacji 

budżetowej, prace zabezpieczające przyczyniły się do poprawy jego stanu technicznego oraz 

estetyki. 

W 2019 roku Starosta Częstochowski otrzymał dofinansowanie zadania  

pn. „Prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo – 

parkowego w Złotym Potoku” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. w wysokości 40.922,40 zł 

Przy wsparciu środków z WFOŚiGW przeprowadzono szereg prac porządkowych  

i pielęgnacyjnych w parku. Wykonano cięcia pielęgnacyjne obejmujące cięcia sanitarne  

i korekcyjne. Z części powierzchni parku wycięto samosiejki i odrosty, uprzątnięto wyłomy  

i leżaninę, co wpłynęło na poprawę warunków estetycznych i przeciwpożarowych obiektu. 

Wykonane prace mają również wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie 

parku.  

 

 

Regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa 

 

 W 2019 roku wnioskami o założenie księgi wieczystej objętych zostało 184 działek 

Skarbu Państwa o łącznej pow. 34,4314 ha.  

Sprzedano w drodze przetargu trzy nieruchomości Skarbu Państwa  

o łącznej pow. 0,6423 ha za łączną kwotę 313 980 zł (bez podatku VAT). Dochód Powiatu  

z tego tytułu (w wysokości   25 %)  wyniósł 78 495 zł.  
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Jednostkom samorządu terytorialnego, tj. Powiatowi Częstochowskiemu, Gminie 

Janów i Gminie Koniecpol  darowano cztery nieruchomości o łącznej pow. 1,3017 ha  

na realizację zadań własnych w celach: ochrony przeciwpożarowej,  rekreacyjno-sportowych 

oraz utrzymania dróg publicznych. W minionym roku darowano również Stowarzyszeniu 

Wzajemnej Pomocy AGAPE budynki znajdujące się na nieruchomość położonej                               

w Lubojence, dotychczas przez nie użytkowane i oddano grunt o pow. 0,7016 ha                               

w użytkowanie wieczyste,  bez naliczenia pierwszej opłaty.   

 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w trybie 

przepisów art.60 i 73 

W 2019 roku Wojewoda Śląski zakończył 158 postępowań dotyczących regulacji 

stanu prawnego 181 działek o łącznej powierzchni 1.4735 ha, zajętych pod drogi powiatowe 

w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998rok  – Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 rok Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) 

oraz 96 postępowań dotyczących regulacji stanu prawnego 156 działek o łącznej 

powierzchni 90,1779 ha, zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art.60                      

ww. ustawy. 

Złożono do sądu 147 wniosków o regulację ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa 

własności Powiatu Częstochowskiego w księgach wieczystych dla 209 działek drogowych                    

o łącznej powierzchni 87,5760 ha, w tym w trybie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia                 

2003 roku (Dz. U. z 2017 rok, poz. 1496) było 18 wniosków dla 32 działek o powierzchni 

13,4924 ha. 

W 2019 roku złożono do Wojewody Śląskiego 63 wnioski o regulację stanów 

prawnych 78 działek o łącznej powierzchni  0,7453 ha, zajętych pod drogi powiatowe                       

w trybie przepisów art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną oraz 48 wniosków o regulację stanów prawnych 138 działek                           

o łącznej powierzchni 40,8718 ha, zajętych pod drogi w trybie art.60 ww. ustawy.  

W 2019 roku zlecono i odebrano dokumentację dotyczącą podziału 252 działek 

położonych w obrębach: Stary Broniszew - gm. Mykanów, Podlesie – gm. Lelów, Kuchary, 

Małusy Wielkie Krasice – gm. Mstów, Baby – gm. Kruszyna, Adamów – gm. Kłomnice, 

Wrzosowa – gm. Poczesna. zajętych m. in. pod drogę powiatową nr 1072S. 
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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 ten jest najliczniej odwiedzanym przez mieszkańców powiatu częstochowskiego. 

Dziennie obsługiwanych jest nawet 300 interesantów. 

 

Tab.30.Wykaz ilościowy spraw merytorycznych Wydziału Komunikacji 

Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne  
Stan na dzień 

31.12.2019rok 

1. Oddział ds. Inżynierii Ruchu 

i Drogownictwa 

Zarządzanie ruchem na 

drogach powiatowych (588 km) 

i gminnych (1264 km) 

1. Zatwierdzone stałe i czasowe organizacje ruchu 

drogowego na drogach powiatowych i 

gminnych 

333 

2. Zrealizowane stałe organizacje ruchu 27 

3. Przeprowadzone kontrole wykonania zadań 

technicznych wynikających z realizacji 

projektów stałej organizacji ruchu – w 

terminie 14 dni od dnia ich realizacji 

36 

4. Kontrola znaków drogowych na drogach 

powiatowych i gminnych 
1 750 km 

5. Wydane zezwolenia i opinie na korzystanie z 

dróg w sposób szczególny (imprezy sportowe 

i kulturalne na drogach) 

13 

6. Wydane zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego 
56 

2. Oddział ds. Praw Jazdy  

i Transportu 

Wydawanie i cofanie praw 

jazdy, zezwolenia i licencje 

transportowe 

1. Wydawanie krajowych i międzynarodowych 

Praw Jazdy 
3286 

2. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę 1140 

3. Wydanie zezwoleń na pojazdy 

uprzywilejowane 
91 

4. Zatrzymane Prawa Jazdy  

4.1. Cofnięcie uprawnień 322 

4.2. Zatrzymanie uprawnień 350 

4.3. Przywrócenie uprawnień 85 
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4.4. Skierowanie na kurs reedukacyjny 205 

4.5. Skierowanie na badanie lekarskie 209 

4.6. Skierowanie na egzamin za punkty 5 

4.7. Skierowanie na badanie psychologiczne 203 

Liczba kierowców figurujących w Systemie 

Informatycznym Centralnej Ewidencji 

Kierowców-Powiat Częstochowski 

81 744 

5. Ośrodki Szkolenia Kierowców 14 

6. Instruktorzy Nauki Jazdy 58 

7. Transport Drogowy  

7.1. Licencje na wykonywanie krajowego 

transportu osób, rzeczy, w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

407 

7.2 Zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego rzeczy, osób 
161 

7.3. Zaświadczenia na przewozy na potrzeby 

własne 
353 

7.4.Zezwolenia na przewozy regularne i 

regularne specjalne osób 
5 

3. Oddział ds. Rejestracji 

Pojazdów 

Rejestrowanie i 

wyrejestrowywanie pojazdów 

1. Rejestracja pojazdów 14 614 

2. Wyrejestrowanie pojazdów 2 761 

3. Demontaż pojazdów 2 845 

4. Wydawanie Stałych Dowodów Rejestracyjnych 19 206 

7. Zmiany Techniczne 1978 

9. Zaświadczenia 152 

10. Zbycie pojazdów 4 872 

11. Wymiana dowodu rejestracyjnego 4 592 

12. Weryfikacja, kompletowanie akt pojazdów 31 814 

Liczba pojazdów zarejestrowanych 

figurujących w Systemie Informatycznym 

Centralnej Ewidencji Pojazdów-Powiat 

Częstochowski 

145 395 

13. Stacje Kontroli Pojazdów 25 

14. Diagności 96 

 

Roczne dochody Wydziału Komunikacji wynoszą: 3.213.597,75 zł 
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DOCHODY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W LATACH 2000-2019

 

 

1. Do zadań Starosty należy zarządzanie ruchem. Na terenie powiatu znajduje się 578 

km dróg powiatowych oraz 1264 km dróg gminnych. Na zarządzanie ruchem składa 

się zatwierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu, kontrola oznakowania 

pionowego i poziomego, wydawanie opinii dotyczących zmian organizacji ruchu na 

drogach wojewódzkich i krajowych, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów 

nienormatywnych oraz wykorzystywanie dróg w sposób szczególny w celu 

przeprowadzania imprez okolicznościowych. 

2. W systemie informacyjnym Centralnej Ewidencji Kierowców znajduje się 81744 akt 

kierowców z naszego powiatu. Akta te dotyczą spraw z zakresu: wydawania, cofania 

i przywracania praw jazdy (w tym również międzynarodowych), wydawanie zezwoleń 

na pojazdy uprzywilejowane, prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie 

orzeczeń sądowych dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów, zatrzymania praw 

jazdy po przekroczeniu w terenie zabudowanym dozwolonej prędkości o 50 km/h oraz 

zatrzymywania praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym. 
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3. 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 568 licencji i zezwoleń transportowych oraz spedycyjnych                        

w zakresie transportu i spedycji oraz 353 uprawnień przewozowych przedsiębiorcom, 

którym wydano zaświadczenia na krajowe przewozy na potrzeby własne. Ponadto 

wydano 2 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób oraz                            

3 zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób. 

 

Liczba wydanych licencji i zezwoleń transportowych w latach 2007 – 2019 
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Tab.31.Wykaz przewoźników wykonujących przewozy regularne osób  

na terenie powiatu częstochowskiego 

L.p. Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres przewoźnika / 

siedziba firmy 

Linie na terenie gmin  Liczba 

autobusów 

1 Tabor Wojciech  

„WANAM-BUS” 

ul. Żeromskiego 126, 

42-230 Koniecpol 

Koniecpol 

Dąbrowa Zielona 

Przyrów 

Mstów 

6 

2 Gminny Zakład Komunalny w 

Rędzinach 

ul. Dworcowa 8, 

42-240 Rudniki 

Rędziny 

Mstów 

14 

3 Bus Express Prywatny Transport 

Samochodowy Marian Mazur 

Wierzchowisko, 

ul. Długa 68, 

42-233 Mykanów 

Blachownia 7 

4 Joanna Michalska – P.P.H.U. 

„UNI-METAL” 

Ul. Różana 6/1, 

42-230 Koniecpol  

/ul. Tarchalskiego 2, 42-

230 Koniecpol/ 

Olsztyn 

Janów 

Lelów 

Starcza 

Przyrów 

Mstów 

Poczesna 

Kamienica Polska 

Koniecpol 

39 

5 Transport Drogowy  

Jaro-Trans Jarosław Juma 

Latosówka, 

ul. Słoneczna 11, 

42-244 Mstów 

Przyrów 

Janów 

Lelów 

Mstów 

Blachownia 

6 

6 BUS-LINE Henryk Jurczyk 

 

ul. Pużaka 1/7, 

42-224 Częstochowa 

Kłomnice 

Mykanów 

Mstów 

Kruszyna 

3 

7 PKS Częstochowa S.A.  

W Częstochowie 

ul. Krasińskiego 14/24, 

42-200 Częstochowa 

Teren całego powiatu 153 

8 MPK Częstochowa Sp.                              

z o.o. 

Al. Niepodległości 30, 

42-216 Częstochowa 

Olsztyn 

Poczesna 

Konopiska 

26 
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Mstów 

Blachownia 

9 SIGMA BUS, Dratwa, Wawro 

Spółka Jawna 

Wola Kalinowska 

ul. Jurajska 4 

32-045 Sułoszowa 

/województwo 

małopolskie, powiat 

krakowski 

gmina Sułoszowa/ 

Blachownia 3 

10 P.P.H.U. „CZARBUD” Cezary 

Zatoń 

ul. Targowa 4, 

42-270 Kłomnice 

Kłomnice 

Rędziny 

5 

11 MAT-BUS 

Grzegorz Matyja 

ul. Koziegłowska 32,  

42-310  

Żarki 

/powiat myszkowski/ 

Lelów 

Koniecpol 

Janów 

Mstów 

Olsztyn 

14 

12 TKA-BUS 

Dariusz Stefanek 

Dębiany 19, 

28-506 Czarnocin 

/powiat kazimierski, 

województwo 

świętokrzyskie/ 

Konopiska 4 

13 Jan Zyzik Transit-Bus ul. Lwowska 49, 

42-200 Częstochowa 

Koniecpol 

Dąbrowa Zielona 

1 

14 Beata Król Firma Handlowo-

Usługowa  „TRANS-MECH” 

Skrzydlów 

ul. Główna 18 

42-270 Kłomnice 

Mstów 

Kłomnice 

Kruszyna 

4 

15 Usługi Transportowe „RK 

Transport” Rafał Leśnikowski 

Ostrowy nad Okrzą, 

uL. Kościuszki 30, 

42-122 Miedźno 

/powiat kłobucki/ 

Częstochowa 

Mykanów 

4 

16 Marcin Derek MATROX, 

Stanisław Fabiański FABIS 

ul. Krakowska 39,  

42-445 Szczekociny 

/powiat zawierciański/ 

Lelów 2 

17 „TRANS-MAX” Karol Kopyto Kuźnica Grodziska, 

ul. Centralna 37, 

Mstów 

Przyrów 

1 
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42-230 Koniecpol Dąbrowa Zielona 

Koniecpol 

18 EKSPRESS-BUS Robert 

Włodarczyk 

Wistka 201, 

98-337 Wistka 

/powiat pajęczański, 

województwo łódzkie/ 

Mykanów 2 

19 Biuro Przewozowe „Grand Tour 

Venus” Krzysztof Zubeil 

 

Adres przedsiębiorcy: 

Kabłub Turawski,  

ul. Leśna 28, 

46-046 Turawa  

 

Siedziba firmy:                

ul. Hutnicza 5, 

46-040 Ozimek 

/powiat opolski 

województwo opolskie/ 

Konopiska 

Blachownia 

Rędziny 

Kłomnice 

Mykanów 

Kruszyna 

Mstów 

Janów 

23 

20 P.H.U. „Dexter” Marek Dudka 26-065 Piekoszów, 

ul. Lesica 68  /powiat 

kielecki, województwo 

świętokrzyskie/ 

Mstów                        

Przyrów          

Koniecpol 

2 

21 TRAF-LINE Agnieszka 

Kowalczyk-Stęczek 

43-200 Pszczyna,                       

ul. Modrzewiowa 1 

/powiat pszczyński, 

województwo śląskie/ 

Poczesna 

Kamienica Polska 

1 

22 Mateusz Kluc 

BUS-MK 

44-122 Gliwice 

ul. Adama Asnyka 7/2 

/Gliwice, województwo 

śląskie/ 

Mstów 

Przyrów 

Dąbrowa Zielona 

1 

23 GTVBUS POLSKA                     

Sp. z o.o. 

ul. Hutnicza 5, 

46-040 Ozimek 

/powiat opolski 

województwo opolskie/ 

Konopiska 

Blachownia 

 

2 

 

Na terenie powiatu znajduje się 14 ośrodków szkolenia kierowców (aktualnie prowadzi 

działalność 13 OSK), w stosunku, do których Starosta sprawuje nadzór i kontrolę. Wydano  

58 uprawnień instruktorów i wykładowców nauki jazdy. 
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Tab.32.Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu częstochowskiego 

Lp. Nazwa Ośrodka Adres biura OSK Właściciel i adres OSK 

1. 

Ośrodek Szkolenia Kursowego 

„MIREX” Mirosław Jambor 

kat. A, B, C, D, C+E 

Nr rejestru 00032404 

Zaświadczenie z dnia 30.12.2004 rok 

42-200 Częstochowa, 

ul. Śląska 23 

tel. 604635249 

Mirosław Jambor 

42-256 Olsztyn 

ul. Kolejowa 21 

2. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Rafał  Woch 

kat. AM, A1, A2, A , B , B+E, C , C+E, D, T 

Nr rejestru 00172404 

Zaświadczenie z dnia 12.04.2016 rok 

42-270 Witkowice 

ul. Główna 78 a 

tel. 692726333 

Rafał Woch 

42-270 Witkowice 

ul. Główna 78/7 

3. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „AUTO-

STOP” Iwona  Matysek 

kat. A1, A , B 

Nr rejestru  00202404 

Zaświadczenie z  dnia  03.03.2013  rok 

42-290 Blachownia 

ul. Modrzewiowa  25 

tel. 601501696 

Iwona i Dariusz Matysek 

42-290 Blachownia 

ul. Modrzewiowa 25 

4. 

Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  Nauka  Jazdy  

Marek  Szlacheta 

kat.  A, B, B+E, C, C+E, D, T 

Nr  rejestru  00212404 

Zaświadczenie z  dnia  07.10.2008  rok 

42-230 Koniecpol 

ul. Wąska 3Dtel. 

602511681 

Marek  Szlacheta 

42-230 Koniecpol 

Ul. Wąska 3D 

5. 

Marek Buc Firma „MARK-MOT” 

kat. A1, A, B 

Nr rejestru 00242404 

Zaświadczenie z dnia 01.04.2011 rok 

42-230 Koniecpol 

ul. Puławskiego 38 

tel. /034/ 3552717, 

504431556 

Marek Buc 

42-230 Koniecpol 

ul. Puławskiego 38 

6. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców   „ART CAR” 

Artur Niedbał 

kat. AM, A1, A2, A, B, C, B+E, C+E, D, T 

Nr rejestru 00292404 

Zaświadczenie z dnia 21.05.2013 rok 

42-230 Koniecpol 

ul. Szkolna 10/6 

tel. 506141300 

Artur Niedbał 

42-230 Koniecpol 

ul. Szkolna 10/6 

7. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „REFLEX” 

Mirosław Czajkowski 

kat. A, B, T 

Nr rejestru 00272404 

Zaświadczenie z dnia 01.03.2005 rok 

42-256 Kusięta 362 

tel. 607213952 

Mirosław Czajkowski 

42-256 Kusięta 362 
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8. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAG” 

Grzegorz Dobosz 

kat.  AM, A1, A2, A, B 

Nr rejestru 00422404 

Zaświadczenie z dnia 13.05.2014 rok 

42-263 Słowik 

Ul. Źródlana 14 

tel. 692030719 

Grzegorz Dobosz 

42-263 Słowik 

Ul. Źródlana 14 

 

9. 

Nauka Jazdy „PRO-MYK” Bronisław Wójcik 

kat. AM, A1, A2, A, B1,  B 

Nr rejestru 00432404 

Zaświadczenie z dnia 18.07.2017 rok 

42-256 Kusięta 120 

tel. 604090596 

Bronisław Wójcik 

42-256 Kusięta 120 

10. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Z.U.H. „LIDER” 

Janusz Lubas 

kat. B 

Nr w rejestrze 00452404 

Zaświadczenie z dnia 30.03.2012 rok 

42-200 Częstochowa 

AL. NMP 14/15 

tel. 664059857 

Janusz Lubas 

42-263 Huta Stara B 

Ul. Główna 79 

 

11. 

Zbigniew Biernat Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Usługi Transportowe 

kat. A, B, B+E, C, C+E, T 

Nr w rejestrze 00392404 

Zaświadczenie z dnia 21.01.2009 rok 

42-230 Teresów 1 

tel. 602625736 

Zbigniew Biernat 

42-230 Teresów 1 

12. 

„MASTER” Kamil Kieca 

kat. A, A1, A, B, B+E, C1, C, C1+E,  C+E, D+E, T 

Nr w rejestrze 00472404 

Zaświadczenie z dnia 12.11.2012 rok 

42-290 Wyrazów 

Ul. Krzywa 14 

tel. 512103772 

Kamil Kieca 

42-290 Wyrazów 

Ul. Krzywa 14 

 

13. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Agnieszka Pluta 

kat. A1, A2, A, B 

Nr w rejestrze: 00482404 

Zaświadczenie z dnia 06.03.2013 rok 

42-200 Częstochowa 

Al. NMP 35 

Tel. 034/ 3615299, 

514271683, 887626107 

Agnieszka Pluta 

42-290 Łojki 

Ul. Piastów 37 

 

4. W Systemie Informacyjnym Centralnej Ewidencji Pojazdów widnieje ponad 145.000 

pojazdów zarejestrowanych w powiecie częstochowskim. Większość pojazdów 

rejestrowanych przez naszych mieszkańców, to pojazdy pochodzące z rynku wtórnego 

krajowego i zagranicznego (fabrycznie nowe pojazdy to ok 15 procent). 

Na terenie powiatu funkcjonuje 25 Stacji Kontroli Pojazdów w stosunku, do których 

Starosta sprawuje nadzór i kontrolę. 15 z nich to stacje okręgowe, a 10 to stacje 

podstawowe.  

Diagnostom z terenu powiatu wydano 89 uprawnień do przeprowadzania badań 

technicznych 
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Tab.33.Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu częstochowskiego 

L.p. 

Firma przedsiębiorcy, 

adres  i siedziba albo 

miejsce zamieszkania 

Adres stacji kontroli 

pojazdów 

Kod 

rozpoznawczy 

stacji kontroli 

pojazdów 

Zakres badań 
Data wpisu do 

rejestru 

1. 
P.P.H.U. „Techbad” 

ul. Słowackiego 54 

42-230 Koniecpol 

ul. Słowackiego 54 

42-230 Koniecpol 
SCZ/001/P Podstawowa 31.12.2004rok 

2. 

Z.U.H. Mechanika 

Pojazdowa 

Serwis Ogumienia SKP 

ul. Szczekocińska 34 

42-235 Lelów 

ul. Szczekocińska 34 

42-235 Lelów 
SCZ/004/P Podstawowa 31.12.2004rok 

3. 

Staja Kontroli 

Pojazdów Jerzy 

Sobalski 

ul. Gminna 36B 

42-244 Mstów 

ul. Gminna 36B 

42-244 Mstów 
SCZ/005/P Podstawowa 31.12.2004rok 

4. 

INTER-TRANS I 

Transport Drogowy s.c. 

Aleksandria 

ul. Rolnicza 31 

42-274 Konopiska 

Aleksandria 

ul. Rolnicza 31 

42-274 Konopiska 

SCZ/006 
Okręgowa 

+h 
31.12.2004rok 

5. 

Z.H.U. „Grabara” - 

Andrzej Grabara 

Radostków Kolonia 

ul. Wesoła 141 

42-233 Mykanów 

Radostków Kolonia 

ul. Wesoła 141 

42-233 Mykanów 

SCZ/007/P Podstawowa 31.12.2004rok 

6. 

P.W. „Eliasz” 

Okręgowa Stacja 

Kontroli Pojazdów 

Nowa Gorzelnia 107 A 

42-290 Blachownia 

Nowa Gorzelnia 107 A 

 
SCZ/008 Okręgowa +h 11.08.2005rok 

 

7. 

 

INTER - TRANS I 

Transport Drogowy s.c. 

ul. Kościuszki 36b 

42-290 Blachownia 

ul. Kościuszki 36b 

42-290 Blachownia 
SCZ/010 

Okręgowa 

+h 
31.12.2004 rok 

8. 

„NEDPOL-TRUCK-

SERVICE” Sp. z o.o. 

Romanów 10 B 

42-260 Kamienica 

Polska 

Romanów 10 B 

42-260 Kamienica Polska 
SCZ/011 

Okręgowa 

+h 
15.04.2005 rok 

9. 

SARA Plus 

 Spółka z  o.o 

Spółka Komandytowa 

42-262 Poczesna 

Kolonia Poczesna ul. 

Górna 1b 

Kolonia Poczesna 

ul. Górna 1b 

42-262 Poczesna 

SCZ/012 Okręgowa 06.05.2005 rok 
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10. 

„AUTO-SERVICE 

BEREZA” 

Bogusław Bereza 

i Krzysztof Bereza 

ul. Cmentarna 25 

42-253 Janów 

ul. Cmentarna 25 

42-253 Janów 
SCZ/013/P Podstawowa 27.09.2006rok 

11. 

Badania i Analizy 

Techniczne Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Kolejowa 1 

42-230 Koniecpol 

ul. Kolejowa 1 

42-230 Koniecpol 
SCZ/014 

Okręgowa 

+h 
30.01.2007 rok 

12. 

P.P.H.U. „Moto-Car” 

s.c. 

Krzysztof Dąbrowski, 

Marek Dąbrowski 

Wancerzów 

ul. Wyzwolenia 84 

42-244 Mstów 

Wancerzów 

ul. Wyzwolenia 84 

42-244 Mstów 

SCZ/015 
Okręgowa 

 
13.07.2007 rok 

 

13. 

Firma Handlowo 

Usługowa „POLCAR” 

ul. Nadrzeczna 1 

42-262 Kolonia 

Poczesna 

ul. Nadrzeczna 1 

42-262 Kolonia Poczesna 
SCZ/016 

Okręgowa 

+h 
27.05.2009 rok 

14. 

PPHU „RUDEX” S.C. 

Anita i Ryszard 

Śpiewak 

Lipicze 

ul. Stawowa 1A 

42-270 Kłomnice 

Lipicze 

ul. Stawowa 1A 

42-270 Kłomnice 

SCZ/018 
Okręgowa 

+h 
10.09.2010 rok 

15. 

P.H.U. WIMAR 

Maria Wilk 

ul. Częstochowska 6 

42-270 Kłomnice 

ul. Częstochowska 6 

42-270 Kłomnice 
SCZ/019 

Okręgowa 

+h 
12.10.2010 rok 

16. 

ZPHU „WIDREX” 

Robert Wideryński 

ul. J. Słowackiego 48 

42-230 Koniecpol 

ul. J. Słowackiego 48 

42-230 Koniecpol 
SCZ/020 

Okręgowa 

+h 
01.12.2011 rok 

 

17. 

 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Handlowe 

SOLEX Mariusz 

Kowalczyk 

ul. Lipówka 2A 

43-240 Rudniki 

ul. Lipówka 2A 

43-240 Rudniki 
SCZ/021/P Podstawowa 24.02.2012 rok 

18. 

Transkom Adamczyk 

Mirosław 

Sokolniki 194 

42-320 Niegowa 

Sokole Pole 1 A 

42-253 Janów 

Sokole Pole 1 A 

42-253 Janów 
SCZ/022 

Okręgowa 

+h 
10.08.2012 rok 
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19. 

PPHU „GLOBAL” 

Andrzej Kuśmierski 

Wygoda 42 

42-274 Konopiska 

Wygoda 42 

42-274 Konopiska 
SCZ/023/P Podstawowa 26.11.2013 rok 

20. 

Firma Handlowo-

Usługowa „ECO-BUS” 

Marek Rybiałek 

Olbrachcice 4 

42-265 Dąbrowa 

Zielona 

Olbrachcice 4 

42-265 Dąbrowa Zielona 
SCZ/024/P Podstawowa 01.10.2014 rok 

21. 

Stacja Kontroli 

Pojazdów BUD-GAZ 

Tomasz Miedziński 

ul. Janowska 19 

42-256 Zrębice 

Pierwsze 

gm. Olsztyn 

 

ul. Janowska 19 

42-256 

Zrębice Pierwsze 

 

SCZ/026/P Podstawowa 14.02.2017 rok 

22. 

AUTO-SERWIS 

PIETRAS S.C. 

ul. Legnicka 83 

Częstochowa 

Stacja Kontroli 

Pojazdów ul. Śląska 10 

42-261 Rudnik Mały 

gm. Starcza 

 

ul. Śląska 10 

42-261 

Rudnik Mały 

 

SCZ/027/P Podstawowa 12.04.2017 rok 

23. 

 

AVAO Okręgowa 

Stacja Kontroli i 

Obsługi Pojazdów 

Maciej Gajda m. 

Jaskrów  

ul. Częstochowska 101, 

42-244 Mstów 

ul. Częstochowska 53 

Jaskrów 

42-244 Mstów 

SCZ/028 Okręgowa 05.02.2018 rok 

24. 

 

Firma Motoryzacyjna 

ANET-POL” Zbigniew 

Konieczko Okręgowa 

Stacja Kontroli 

Pojazdów ul. Piaski 41 

42-248 Przyrów 

ul. Piaski 41 

42-248 Przyrów 
SCZ/029 Okręgowa 24.04.2018 rok 

25. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

RAF-POL 

Rafał Elmanowski 

ul. Narcyzowa 5 

42-256 Olsztyn 

ul. Narcyzowa 5 

42-256 Olsztyn 
SCZ/030 Okręgowa 17.07.2018 rok 
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Publiczny Transport Zbiorowy 

 

 Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Powiatu w Częstochowie uchwalony został Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu częstochowskiego 

tzw. „Plan Transportowy”. Plan określa wykaz linii użyteczności publicznej z podziałem                

na kategorie.  

 

Zdj.13.Szkolenie dotyczące publicznego transportu drogowego, 21 sierpnia 2019 roku 

 

W Ministerstwie Infrastruktury nadal trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem 

kolejnych zmian w ustawie o PTZ. 

 

Pracownicy Wydziału podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie zadań merytorycznych, 

uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, uzyskując certyfikaty. Wszyscy przeszli 

szkolenia z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych. Dwóch pracowników rozpoczęło 

studia podyplomowe z zakresu inżynierii ruchu drogowego. 

Dbając o sprawną obsługę licznych interesantów jak również wychodząc naprzeciw ich 

oczekiwaniom podjęto decyzję o wprowadzeniu systemu  kolejkowego, który nie tylko 

usprawni obsługę, ale również podniesie jakość pracy urzędu. 
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13.Rynek pracy  

 

Każdego roku Powiat Częstochowski przekazuje dotację na działalność Powiatowego 

Urzędu Pracy 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  2018 roku dotacja przekazana przez Powiat Częstochowski na rzecz PUP                          

w Częstochowie wyniosła : 3.074,488 zł, a w 2019 roku: 3 365 278,00 zł Wysokość dotacji 

uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia.  

Rok 2019 był okresem potwierdzającym dobrą sytuację na częstochowskim rynku pracy. 

Poziom bezrobocia wciąż spadał, a dynamiczny rozwój gospodarczy sprzyjał polityce 

prozatrudnieniowej. Tworzyło  to dobry klimat do budowania sprawnie działającego systemu 

wspierającego aktywizację osób bezrobotnych zarówno z terenu miasta Częstochowy,                           

jak i powiatu częstochowskiego. 

 

W 2019 roku działania na rzecz lokalnego rynku pracy ukierunkowano na: 

• 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, 
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• poprawę organizacji i jakości obsługi osób bezrobotnych i pracodawców. 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, współpracował także z organem 

opiniodawczo- doradczym jakim jest Powiatowa Rada Rynku Pracy.  

Rada rozpatrywała sprawy dotyczące:  

• 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 Europejskiego  Funduszu 

Społecznego; 

• oceny sprawozdania rocznego z działalności Powiatowego Urzędu Pracy                           

w  Częstochowie; 

• opiniowania wniosków o umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu 

refundacji  

   oraz środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej. 

W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2016-

2020.  

   

Na realizację powierzonych zadań wydatkowano w 2019 rok kwotę w wysokości 37 894 017 

zł z przeznaczeniem na: 

Tab.34. 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. 

17 762 497 

 

3 206 855  

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w tym:  

- wydatki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 

                             18 560 540 

1 488 701 

Pozostałe wydatki fakultatywne  1 570 980 

Razem: 
37 894 017 

 

W 2019 rok na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, których źródłem finansowania 

był Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wydatkowano ogółem                

18 560 540 zł. 



 

 

118 

 

Tab.35.Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

 

W 2019 roku realizowano także zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie. Wydatkowano na ten cel ogółem 294 311 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 2019 roku PUP Częstochowa wydatkował na ten cel 

kwotę 1 488 700,94 zł, udzielając wsparcia 83 zakładom pracy na kształcenie i doskonalenie 

zawodowe 803 pracowników. Średni koszt kształcenia wyniósł 1 854 zł na osobę. 

 

Projekty i programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w 2019 

roku. 

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 jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rodzaj środków – wykonanie Kwota w złotych 

Fundusz Pracy /według algorytmu/ oraz program 

specjalny i program regionalny 

3 422 982 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

POWER 

6 974 661 

Regionalny Program Operacyjny 

RPO 

6 369 654 

Dodatkowe programy /rezerwy dysponenta/ 1 793 243 

Razem: 18 560 540 
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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 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% Kobie                               

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% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020; 

• 40% stanowią 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 

ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 

ostatnich 4 tygodni).  

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.: 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). 
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W ramach projektu wymagane jest zapewnienie osobom do 25 roku życia w okresie 

czterech miesięcy od rejestracji wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, 

przyuczenia do zawodu lub stażu. Projekt zakłada osiągnięcie określonej efektywności 

zatrudnieniowej.  

 

W 2019 roku w ramach projektu jego uczestnicy zostali objęci kompleksowym wsparciem w 

postaci: 

• przygotowania lub zaktualizowania Indywidualnego Planu Działania – 767 osób, 

• pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego – 767 osób, 

• staży – 482 osoby, 

• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 133 osoby, 

• bonów na zasiedlenie – 35 osób, 

• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 87 osób,  

• prac interwencyjnych – 30 osób. 

Projekt realizowany jest także w roku 2020.  

Wartość projektu na rok 2019: 7 199 227,00 zł 

Termin realizacji: 1.01.2019 – 31.12.2020 rok 

 

2. 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 – 2020 projekt zostanie skierowany jest do 1 100 osób bezrobotnych powyżej 

30 roku życia  należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

• kobiet; 

• osób powyżej 50 roku życia; 

• osób z niepełnosprawnościami; 
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• osób długotrwale bezrobotnych; 

• osób o niskich kwalifikacjach. 

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. 

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 2019 roku program został skierowany do 568 osób powyżej 30 roku życia. Aktywizacją 

objęto 252 osoby w ramach staży, 96 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia                                 

i doposażenia stanowiska pracy, 170 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, 50 osób podjęło prace w ramach prac interwencyjnych. 

Wartość projektu: 6 508 835 zł 

Termin realizacji projektu: 1.01.2019 - 31.12.2020 rok 

 

II. Programy i projekty finansowane ze środków Funduszu Pracy 

 

1. Program  specjalny pn. „Skuteczna aktywizacja”  

Program specjalny „Skuteczna aktywizacja” skierowany został do osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum  

Pracy w Koniecpolu ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych, dla których został 

ustalony III lub II profil pomocy:  

• do 30 roku życia – zaplanowano objąć programem specjalnym minimum 5 osób, 
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• w wieku od 30 do 50 lat – zaplanowano objąć programem specjalnym minimum 20 

osób, 

• powyżej 50 roku życia – zaplanowano objąć programem specjalnym minimum 5 osób. 

Ostatecznie programem zostało objętych 39 osób 

W ramach programu realizowano następujące formy wsparcia: 

- usługę doradztwa zawodowego realizowaną przez doradców zawodowych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Częstochowie – usługa skierowana do wszystkich uczestników programu 

specjalnego (39 osób), 

1. podjęcie zatrudnienia przez okres do 6 miesięcy w ramach: 

a) prac interwencyjnych –13 osób, 

b) robót publicznych –26 osób, 

2. wypłatę przez okres do 6 miesięcy (nie później jednak niż do 30.11.2019 rok) dodatku 

wyrównawczego w wysokości 200,00 zł miesięcznie za każdy przepracowany miesiąc 

bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich                         

i ojcowskich.  

Wartość programu:  350 000  zł   

Termin realizacji programu: 15.01.2019 rok – 31.12.2019 rok 

 

III. Programy realizowane w ramach  Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

1. Program pn.: „Praca dla środowiska”  

 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych związany z tworzeniem zielonych miejsc pacy  

pn.: „Praca dla środowiska” z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miał 

na celu zaktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych. 

Grupę docelową programu stanowiły osoby bezrobotne zamieszkałe w mieście Częstochowa 

lub w powiecie częstochowskim, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy                           

w Częstochowie, ze szczególnym uwzględnieniem  osób znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy), w tym w szczególności osoby do 30 roku życia, powyżej 50 roku 

życia oraz  długotrwale bezrobotne. 
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Programem objęto 24 osoby, które uczestniczyły przez cztery miesiące w robotach 

publicznych  (zatrudnienie w gminach lub organizacjach pozarządowych w ramach 

„zielonych” miejsc pracy).  

Wartość programu:  158 900  zł   

Termin realizacji Programu: 15.04.2019 rok – 31.12.2019 rok 

 

2. Program pn.: „Aktywna wieś”  

 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi pn.: „Aktywna wieś”  

finansowany z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej miał na celu 

zaktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w powiecie 

częstochowskim. 

Grupę docelową programu stanowiły osoby bezrobotne z tego terenu zarejestrowane                     

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. 

Programem objęto 28 osób, które uczestniczyły przez cztery miesiące w robotach publicznych 

(zatrudnienie w gminach lub organizacjach pozarządowych).  

Wartość programu:  181 000,00 zł   

Termin realizacji programu: 01.06.2019 rok – 31.12.2019 rok  

Sytuacja na lokalnym rynku pracy (miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego)               

w 2019 roku. 

W końcu grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie 

zarejestrowanych było 5 906 osób bezrobotnych, o 1 277 mniej (o 17,8%), niż w końcu 2018 

roku. Korzystna tendencja dotycząca spadku liczby bezrobotnych utrzymuje się od 2014 roku, 

był to więc szósty z kolei rok redukcji poziomu bezrobocia. 

W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 3 228 osób tj. o 832 mniej niż                   

w końcu 2018 roku  a w powiecie częstochowskim – 2 678 osób, czyli o 445 mniej niż                   

w grudniu 2018 roku. Dynamika spadku bezrobocia wyniosła w mieście Częstochowa – 

20,5%,   a w powiecie częstochowskim – 14,2%.  

Bezrobotni mieszkańcy Częstochowy stanowili 54,7% ogółu zarejestrowanych w PUP,                   

a powiatu częstochowskiego – 45,3%. Kobiety stanowiły 53,8% ogółu bezrobotnych (3 176 
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osób), natomiast mężczyźni – 46,2% (2 730 osób). Prawo do zasiłku posiadało w końcu 

grudnia 2019 rok – 1 114 osób tj. 18,9% ogółu bezrobotnych.  

Wyk.5.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Częstochowie w latach 2013 – 2019. Stan w końcu roku 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w grudniu 2019 rok  : 

• w Częstochowie – 2,9% (spadek o 0,8 p. proc. w stosunku do  grudnia 2018), 

• w powiecie częstochowskim – 6,2% (spadek o 1,0 p. proc. w stosunku do grudnia 

2018)  

• w woj. śląskim – 3,6% (spadek o 0,7 p. proc. w stosunku do grudnia 2018) 

• w  Polsce –  5,1% (spadek o 0,6 p. proc. w stosunku do grudnia 2018). 

Tab.36.Stopa bezrobocia (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc/rok Polska 
Woj. 

śląskie 

Miasto 

Częstochowa 

Powiat 

częstochowski 

31.12.2013 13,4 11,3 13,8 21,3 

31.12.2014 11,4 9,6 11,2 18,0 

31.12.2015 9,7 8,2 8,5 14,7 

31.12.2016 8,2 6,6 6,2 11,0 

31.12.2017 6,6 5,1 4,5 8,6 

31.12.2018 5,8 4,3 3,7 7,2 

31.12.2019 5,2 3,6 2,9 6,2 
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W 2019 roku w PUP w Częstochowie zarejestrowało się 13 914 osób bezrobotnych,                

o 1 332 osób mniej niż w 2018 rok Wśród rejestrujących się przeważały osoby poprzednio 

pracujące – 11 771 osób, które stanowiły 84,6% ogółu, natomiast bezrobotni dotychczas 

niepracujący – 2 143 osoby, stanowili 15,4%. Zdecydowana większość bezrobotnych 

rejestrowała się w PUP po raz kolejny (84,7%), po raz pierwszy zarejestrowało się 15,3% 

osób.  

W 2019 roku w PUP w Częstochowie rejestrowały się jako osoby bezrobotne m.in.: 

• osoby zamieszkałe na wsi  - 4 618 osób (33,2% wszystkich rejestrujących się w ciągu 

roku),  

• osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  - 949 osób (6,8% 

rejestrujących się w ciągu roku), 

• osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 545 osób  (3,9% 

rejestrujących się w ciągu roku), 

• cudzoziemcy – 34 osoby (0,2% rejestrujących się w ciągu roku), 

• kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 732 osoby (5,3% 

rejestrujących się w ciągu roku). 

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w 2019 roku 15 191 osób, o 1 555 mniej niż w roku 

2018. 

Najczęstszą przyczyną wyłączeń z rejestrów PUP było: 

• podjęcie pracy – 46,4% (7 047 osób),  

• niepotwierdzenie gotowości do pracy – 24,8% (3 764 osoby), 

• dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 8,5% (1 293 osoby), 

• rozpoczęcie aktywnej formy w postaci szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych             

– 6,2% (937 osób),  

• odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy – 4% (606 osób),  

• osiągnięcie wieku emerytalnego -  1,4% (209 osób), 

• nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 1% (144 osoby). 
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Wyk.6.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych i wyrejestrowanych w 2019 roku 

(napływ i odpływ bezrobotnych) 

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 rok o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2019 rok poz. 1482 z późn. zm.) do osób będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy należą: 

• bezrobotni do 30 roku życia, 

• bezrobotni długotrwale, 

• bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

• bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, 

• bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 

• bezrobotni niepełnosprawni, 

• poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy 

zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej. 

W końcu grudnia 2019 roku status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

posiadało 4 617 osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie, co stanowiło 78,2% ogółu 

bezrobotnych, w tym1: 

 
1 dane nie sumują się, osoba bezrobotna może należeć jednocześnie do kilku kategorii 
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• osoby bezrobotne do 30 roku życia - 1 258 osób (21,3% ogółu bezrobotnych), w tym 

do 25 roku życia – 563 osoby (9,5% ogółu bezrobotnych), 

• osoby długotrwale bezrobotne – 2 346 osób (39,7% ogółu), 

• osoby powyżej 50 roku życia – 1 865 osób (31,6% ogółu) 

• osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 163 osoby (2,8% ogółu) 

• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 842 osoby (14,3% 

ogółu), 

• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 10 

osób (0,2% ogółu), 

• niepełnosprawni – 633 osoby (10,7% ogółu). 

Analiza struktury wiekowej bezrobotnych pokazuje, że najliczniejszą grupą w końcu 

2019 roku były osoby w przedziale wiekowym od 35 do 44 lat – 24,9% ogółu 

zarejestrowanych (1 468 osób), oraz w wieku 25 - 34 lata - 24,5% (1 446 osób). Udział osób 

w wieku 45 – 54 lata wynosił 19,9% (1 176 osób), a powyżej 55 roku życia 21,2% (1 253 

osoby, w tym 511 powyżej 60 lat). Odsetek najmłodszych bezrobotnych tj. w wieku 18 - 

24 lata wynosił 9,5% ogółu.  

Na koniec 2019 roku wśród bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP w 

Częstochowie wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub niższe posiadało 22,7% 

bezrobotnych (1 340 osób), zasadnicze zawodowe – 23,1% (1 365 osób), średnie 

ogólnokształcące – 9,1% (537 osób), policealne i średnie zawodowe – 25,4% (1 500 osób) a 

wyższe – 19,7% (1164 osoby). 

Zdecydowana większość bezrobotnych figurujących w ewidencji PUP to osoby, które 

we wcześniejszych latach wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku 

służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz inną pracę zarobkową, a także prowadziły 

pozarolniczą działalność. Liczba w/w osób wynosiła 5 126 tj. 86,8% zarejestrowanych, a 

najwięcej z nich posiadało krótki staż pracy tj. do 1 roku - 1 187 osób oraz od 1 do 5 lat -

1 290 osób. Liczba bezrobotnych ze stażem pracy od 5 do 10 lat wynosiła 939, od 10 do 20 

lat – 832 a od 20 do 30 lat – 667, natomiast 211 bezrobotnych posiadało staż pracy powyżej 

30 lat.  

Odsetek bezrobotnych, którzy nigdy wcześniej nie pracowali wyniósł 13,2% (780 

osób). 
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W końcu 2019 roku największe bezrobocie generowali bezrobotni posiadający zawód: 

sprzedawca, robotnik gospodarczy, pomocniczy robotnik budowlany, ślusarz, technik prac 

biurowych i pozostali pracownicy obsługi biurowej, murarz, pakowacz ręczny, kucharz, 

doradca klienta, krawiec, sprzątaczka biurowa. 

W  2019 roku pracodawcy zgłosili do PUP w Częstochowie 10 156 wolnych miejsc 

pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to o 5 429 mniej niż w 2018 roku. Z Częstochowy 

wpłynęły 7 124 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, a z powiatu częstochowskiego 

– 3 032. 

Z ogółu zgłoszonych wolnych miejsc, oferty pracy subsydiowanej stanowiły 17% 

(1 725 miejsc), natomiast oferty pracy niesubsydiowanej – 83% (8 431).  Prawie 96% 

wolnych miejsc (9 726) pochodziło z sektora prywatnego, a z sektora publicznego tylko nieco 

ponad 4% (430). Miejsca aktywizacji zawodowej (stażu i prac społecznie użytecznych) 

stanowiły 9,1% wolnych miejsc (924). Do osób niepełnosprawnych skierowanych było 236 

wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 

 

Wyk.7.Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych  

do PUP w Częstochowie w latach 2013 – 2019 
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Najwięcej ofert pracy zgłoszono dla bezrobotnych w zawodach: pakowacz ręczny, 

pracownik wykonujący prace proste w przemyśle i dorywcze prace proste, technik prac 

biurowych, operator maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali, monter 

konstrukcji stalowych, operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, sprzedawca, krawiec, 
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szwaczka maszynowa, robotnik gospodarczy, magazynier, sprzątaczka biurowa, stolarz, 

dyspozytor transportu samochodowego. 

W końcu 2019 roku w PUP w Częstochowie zarejestrowane były 182 osoby 

posiadające status osoby poszukującej pracy, (78 kobiet, 104 mężczyzn). Z Częstochowy 

zarejestrowanych było 128 osób poszukujących pracy, a z powiatu częstochowskiego – 54 

osoby. Osoby poszukujące pracy niepełnosprawne i niepozostające w zatrudnieniu stanowiły 

38,5% tej grupy osób (70 osób). 

Środki finansowe będące w dyspozycji PUP w Częstochowie pozwoliły na skorzystanie 

bezrobotnym z szerokiej palety możliwości, którą daje aktywizacja zawodowa. W 2019 roku 

skorzystało z niej 2 029 osób bez zatrudnienia z terenu miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. Najpopularniejszymi instrumentami wsparcia okazały się staże wraz                       

z bonami stażowymi (820 osób), podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o środki 

na ten cel (307 osób) oraz tworzenie przez pracodawców nowych miejsc zatrudnienia                         

w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (303   osoby).    

Tab.37.Formy aktywizacji i liczba bezrobotnych, którym udzielono wsparcia w 2019 roku 

Formy aktywizacji Liczba osób 

Prace interwencyjne 170 

Roboty publiczne 185 

Staże (w tym bony stażowe) 820 

Szkolenia (w tym bony szkoleniowe) 91 

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 307 

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 303 

Prace społecznie użyteczne  26 

Podjęcie pracy w związku z: przyznaniem bonu na zasiedlenie, 

bonu na zatrudnienie, dofinansowaniem wynagrodzenia za 

zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat 

53 

Podjęcie pracy w ramach refundacji części kosztów poniesionych 

na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia (art. 150f)  

74 

Ogółem: 2 029 
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Wyk.8.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Częstochowie wg.form aktywizacji 

zawodowej w 2019 roku 
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szkolenia (w tym bony szkoleniowe)

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy

podjęcie pracy w związku z: przyznaniem bonu na zasiedlenie, bonu na zatrudnienie, dofinansowaniem 
wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat
prace społecznie użyteczne

podjęcia pracy w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia (art. 150f) 

 

Wraz z wprowadzonymi przed dwoma laty zmianami w przepisach dotyczących zatrudniania 

cudzoziemców na obszar Częstochowy i powiatu zaczęło napływać wielu pracowników                  

ze wschodu Europy.  

Większość obcokrajowców podejmowała legalną pracę sezonową dzięki tzw. 

„procedurze oświadczeniowej". Pozwala ona obywatelom jednego z sześciu państw: 

Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, 

Federacji Rosyjskiej  i Ukrainy wykonywać pracę w naszym kraju przez 6 miesięcy w 

okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania dodatkowego 

zezwolenia. Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie 

przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu 
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potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy na terytorium 

RP. 

W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie złożono aż 18 184 

oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (wpisano                            

do ewidencji 17 464). Największą liczba oświadczeń dotyczyła obywateli Ukrainy. 

Oprócz oświadczeń, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wystawiał także w 

imieniu starosty informację dołączoną do zezwolenia na pracę wydawanego przez wojewodę 

śląskiego uprawniającego do pracy (w niektórych przypadkach także pobytu)  cudzoziemca 

na terenie naszego kraju. W 2019 roku PUP Częstochowa wystawił  694 informacje na 6 053 

miejsc pracy.  

Tab.38.Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji PUP Częstochowa z podziałem na 

obywatelstwa reprezentowane przez cudzoziemców 
 

Kraje  Liczba oświadczeń wpisanych do 
ewidencji PUP Częstochowa 

Rok 2019 

Ukraina  15 263 

Białoruś  518 

Rosja  267 

Mołdawia  894 

Gruzja  515 

Armenia  7 

Łącznie  17 464 

 

W 2019 roku, dzięki termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Pracy (GCP)                       

w Koniecpolu, sfinansowanej przez właściciela obiektu – Powiat Częstochowski, poprawiono 

jakość pracy pracowników i warunki obsługi klientów zgłaszających się do GCP  z terenu 

gminy Koniecpol i okolicznych – Lelowa, Dąbrowy Zielonej i Przyrowa. 
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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 poniżej przedstawiono rodzaje 

organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu  częstochowskiego. 

Tab. 39. Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Częstochowskiego 

w 2019 roku 

 

Rodzaj organizacji Podstawa prawna Liczba 

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Stowarzyszenia ogólne i kultury fizycznej Prawo o Stowarzyszeniach 164 

Ochotnicze Straże Pożarne Prawo o Stowarzyszeniach      110 

Fundacje Ustawa o Fundacjach        38 

RAZEM       310 

Stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę 

Stowarzyszenia zwykłe Prawo o Stowarzyszeniach        10 

- 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 

       65 

RAZEM        75 

OGÓŁEM:  385 

 

 
Formy współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi: 

1. Finansowa (otwarte konkursy ofert w trybie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku 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 
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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 2019 roku. 

 

Tab.40. Zestawienie dotacji na poszczególne rodzaje działań w 2019 roku 

 

Rodzaj działania Kwota na  2019  

rok 

(w zł) 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 66 000 

Rozwój sportu  (szkolenie sportowe) 24 000 

Wypoczynek dzieci i młodzieży lato 2019 28 000       

RAZEM 118 000 

 

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 2019 roku w powiecie częstochowskim w ramach 

ww. zadania pomoc prawną uzyskało 899 osób. 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.41. Zestawienie porad prawnych  w 2019 roku w ramach zadania w zakresie nieodpłatnej       

pomocy prawnej i edukacji prawnej z podziałem na kwartały 

 

Poszczególne kwartały w 2019 rok Liczba osób którym udzielono 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

I Kwartał Ogółem: 252 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
148 

II Kwartał Ogółem: 238 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
134 

III Kwartał Ogółem: 210 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
119 

IV Kwartał Ogółem: 199 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
115 

RAZEM Ogółem: 899 

w tym w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe  
516 

 

Tab.42. Wykaz dyżurów w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających                                

na terenie Powiatu Częstochowskiego w 2019 rok 

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek 

8.00 - 12.00 

Urząd Gminy 

Kamienica 

Polska 

8.00 -12.00 

Urząd Gminy 

Konopiska 

8.00 -12.00 

Urząd Gminy 

Kamienica 

Polska 

8.00 - 12.00 

Urząd Gminy 

Starcza 

8.00 -12.00 

Urząd Gminy 

Konopiska 

 

13.00 -17.00 

GOK w 

Olsztynie 

 

13.00 -17.00 

Urząd Gminy 

Mstów 

13.00 -17.00 

GOK w 

Olsztynie 

13.00 - 17.00 

GOK w 

Olsztynie 

13.00 do 17.00 

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 

8.00 do 12.00 

Urząd Gminy 

Kłomnice 

 

8.00 do 12.00 

Urząd Gminy 

Kruszyna 

 

11.00- 15 00 

Częstochowa 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 

Chrząstowska 8 

12.00-16.00 

Urząd Gminy 

Przyrów 

 

 

11.30 do 15.30 

Urząd Gminy 

Lelów 

 

11.00 - 15.00 

Starostwo 

Powiatowe 

Koniecpol   

Chrząstowska 8 

 

9.00 - 13.00     

Urząd Gminy 

Dąbrowa 

Zielona 
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15.Działaność inwestycyjna powiatu oraz pozyskane środki zewnętrzne 

 

INWESTYCJE I REMONTY ZAKOŃCZONE W 2019r 
 

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych  

 

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

zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w  Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy  w Bogumiłku. 

Projekt był realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – RIT, poddziałanie 12.2.2. 

Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

Koszt całkowity   - 2 787 270zł, (w tym: roboty budowlane – 2168 174 zł, wyposażenie – 339 

430 zł) 

Dofinansowanie    - 1 483 952 zł,  

wkład własny         - 1 303 318 zł  

Zakończenie: 30.08.2019 rok 

Przedmiotem projektu była przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu 

użytkowania budynku gospodarczego (głównego i pomocniczego) w celu jego adaptacji na 

warsztaty szkolne dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku. W budynku o łącznej powierzchni użytkowej 

453,38 m2, powstało 5 pracowni specjalistycznych:  pracownia rękodzieła artystycznego, 

pracownia krawiecko-dziewiarska,pracownia techniczna (ceramika, stolarstwo, 

metaloplastyka), pracownia ogrodnicza z salą dydaktyczną, magazynem środków 

chemicznych i pom. gospodarczym, pracownia kucharz małej gastronomii z szatnią 

fartuchową, magazynem produktów, obieralnią, magazynem jaj i pom. gospodarczym. 

Ponadto w zaadaptowanym budynku znalazły się: szatnia, pokój instruktorów, korytarze, 

toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres projektu przewidywał także zakup i montaż niezbędnego wyposażenia wszystkich 

pracowni i pomieszczeń. 
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Zdj.14.SOSzW w Bogumiłku. Pracownia „Kucharz małej gastronomii” 

 

 

 
Zdj.15.SOSzW w Bogumiłku.  
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Zdj.16.SOSzW w Bogumiłku. Pracownia ogrodnicza 

 

 

 
Zdj.17.SOSzW w Bogumiłku.Pracownia techniczna 
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Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 

 

Projekt był realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – RIT, poddziałanie 12.2.2. 

Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

Koszt całkowity- 2 541 164zł, (roboty budowlane 1.580 979 zł, wyposażenie – 858 838 zł) 

Dofinansowanie- 1 233 432 zł,  

wkład własny  - 1 307 732 zł 

Zakończenie: 20.12.2019 rok 

Przedmiotem projektu była przebudowa budynku warsztatów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 44, w celu adaptacji na zespół pracowni 

zajęć praktycznych dla czterech zawodów: mechanik - monter maszyn i urządzeń ,monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych                              

i kierowca mechanik.Przebudowa polegała na wydzieleniu trzech pracowni do nauki zawodu, 

w tym utworzenie zupełnie nowej pracowni dla mechanika samochodowego i kierowcy-

mechanika, modernizacji instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, wymianie stolarki okiennej                     

i drzwiowej, remoncie posadzki i malowaniu ścian.W zakres projektu weszło również 

wyposażenie tych pracowni w nowoczesny sprzęt i urządzenia do praktycznej nauki zawodu. 

 

 
Zdj.18.Zespól Szkół w Koniecpolu 
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Zadania zrealizowane ze środków własnych 

• montaż kominów wentylacyjnych w Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu –

13 284,00 zł 

• zakup samochodu na potrzeby Starostwa powiatowego Skoda Superb – 121 671,89 zł 

• remont przyłącza kanalizacyjnego przy szpitalu w Blachowni – 24 600,00 zł 

• wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku w Rędzinach ul. Miłosza 5 –19 630,80 zł 

• prace remontowe w budynku ul. Tkacka 5 (wymiana oświetlenia i drwi) – 7 626,00 zł 

• remont dachu w Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu – 15 744,00 zł 

• remont łazienek w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego – 61 227,94 zł 

 

INWESTYCJE I REMONTY ROZPOCZĘTE W 2019 ROKU, KTÓRE ZAKOŃCZĄ SIĘ                       

W 2020 roku 
 

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 

 

Projekt realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – RIT, poddziałanie 4.3.2. 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej                             

i mieszkaniowej. 

Koszt całkowity      - 1 661 415 zł  

Dofinansowanie      - 1 162 332 zł 

wkład własny             - 496 083 zł 

Projekt obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, wymianę oświetlenia na oświetlenie 

energooszczędne LED, wymianę grzejników i modernizację instalacji co, montaż zaworów 

termostatycznych, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 

Termomodernizacja Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu 

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 

Koszt całkowity –  310 749 zł 

Pożyczka – 215 839 zł 

dotacja – 19 750 zł 

wkład własny – 75 160 zł 

Projekt obejmował docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
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W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Częstochowskiego realizowane są także 

projekty tzw. „miękkie” (szkolenia, stypendia, współpraca partnerska, imprezy kulturalne                

i edukacyjne itp.) współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.  

Szkoły i placówki oświatowe realizujące projekty współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. 

 

Projekt pod nazwą. „Równe szanse – lepszy start”.Beneficjentem projektu jest powiat 

częstochowski. Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, 

zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zawodowych beneficjentów dla 20 

uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  

w Bogumiłku – poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, warsztatów i kursów 

specjalistycznych. 

Projekt realizowany w terminie od 1.05.2018 rok  do  31.08.2020 rok 

Całkowita wartość projektu: 790 183,85 zł: 

Wartość dofinansowania  projektu: 773 930,65 zł  w tym: 

• płatność ze środków europejskich w kwocie: 692 464,27 zł 

• płatność z budżetu państwa:  81 466,38 zł 

Wkład własny finansowy Powiatu Częstochowskiego: 16 253,20 zł 

 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. 

 

Projekt pod nazwą „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”. Beneficjentem projektu 

jest powiat częstochowski. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości 

kształcenia zawodowego ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia 100 

uczniów szkoły, w tym 28 kobiet oraz dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy 

poprzez organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, 
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staży i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie pracowni i warsztatów 

szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, w tym 4 kobiet, w studiach podyplomowych, kursach 

i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu. Projekt zakłada konieczność 

zwiększenia współpracy szkół zawodowych z  lokalnymi pracodawcami w celu lepszego 

dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym celu co najmniej 50 

uczniów odbędzie staże i praktyki u pracodawców. Uczniowie zwiększą swoje kwalifikacje 

na rynku pracy poprzez udział m.in. w kursach na operatora koparko-ładowarki, operatora 

wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej, kursach gastronomicznych w tym: kelnerskim, 

barmańskim, baristycznym (sztuka parzenia kawy), carvingu (rzeźbienie w owocach                                         

i warzywach) a także w kursie spawania metodą MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie 

gazów obojętnych  lub aktywnych). 

Projekt realizowany od 1.08.2016 roku do 31.07.2019 roku 

Całkowita wartość projektu: 698 178,71 zł 

Wartość dofinansowania  projektu:  663 269,77 zł,  w tym: 

•  płatność ze środków europejskich w kwocie: 593 451,90 zł 

• dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 69 817,87 zł  

Wkład własny: 34 908,94 zł 

 

3. Zespół Szkól im. Władysława Szafera w Złotym Potoku 

 

Projekt pod nazwą ,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy 

uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. Beneficjentem projektu 

jest powiat częstochowski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 24 uczniów z Zespołu Szkół         

w Złotym Potoku poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego                           

na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb 

pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników                          

w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, w szczególności w branży turystycznej                   

a także realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji 

zawodowych 5 nauczycieli zawodu.   

Projekt realizowany od 01.09.2018 roku do 30.09.2019 roku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenia_spawane
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Całkowita wartość projektu: 471 568,00 zł 

 Wartość dofinansowania projektu: 447 989,60 zł, w tym: 

• płatność ze środków europejskich w kwocie: 400 832,80 zł 

• dotację celową z budżetu krajowego w kwocie: 47 156,80 zł 

Wkład własny: 23 578,40 zł 

 

 

15.1.Inwestycje drogowe 

 

 

Ważniejsze inwestycje, nakłady remontowe i modernizacyjne oraz zakupy 

poczynione przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w 2019 roku:  

Zakupy inwestycyjne: 148 877,00 zł 

Nakłady inwestycyjne na drogi: 20 374 278,85 zł  

Zakup wyposażenia: 8 054,09 zł  

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.  

 

Inwestycje drogowe.  

Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Częstochowskiego.  

Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest pełnienie- zgodnie z art. 21 ust. 1 

ustawy o drogach publicznych- 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.  

 

W roku 2019 Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował 15 zadań inwestycyjnych na drogach 

powiatowych, w tym:  

2  zadania inwestycyjne pn. : 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku Starcza – Łysiec dł. 1,22 km, 

gmina Starcza, 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1000 S w miejscowości Nowy Broniszew                         

dł. 2,68 km, gmina Mykanów, 
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zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów z Urzędem Wojewódzkim                       

w Katowicach w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019 – nabór do IV edycji 2018/2019”. 

2 zadania inwestycyjne pn:   

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 S odc. od drogi 794 - Wąsosz dł. 2,0 km -                    

etap I, gmina Koniecpol, 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka dł. 0,897 km- etap III, 

gmina Lelów 

• zostały  zrealizowane na podstawie zawartych umów z Urzędem Wojewódzkich w 

Katowicach w ramach odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku 

powodzi w roku  2013.  

3 zadania inwestycyjne pn. : 

• Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025 S 

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

Kłomnice, Kruszyna i Mykanów.  

• Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna                      

i nr 1056 S na odc. Mazury – Młynek dł. 3,35 km, gmina Poczesna. 

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

w m. Wancerzów dł. 4,36 km, gmina Rędziny i Mstów. 

zostały rozpoczęte w roku 2019 na podstawie podpisanych umów z Urzędem Wojewódzkim 

w Katowicach w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych. 

W 2019 roku rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu na most 

klasy A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada, gmina 

Kłomnice. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Budżetu Państwa w ramach 

rezerwy subwencji ogólnej.  

• na podstawie zawartych umów z poszczególnymi gminami 8 zadań inwestycyjnych 

było dofinansowane przez gminę Mykanów, Blachownia, Kłomnice,  Mstów, Janów, 

Poczesna, Lelów.  

• pozostałe zadania inwestycyjne finansowane były wyłącznie z własnych środków 

Powiatu Częstochowskiego.  
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Tab.43.Struktura wydatków  Powiatowego Zarząd Dróg 

 

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach porozumienia  Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach 

5 849 197,64 

Inna działalność  2 907 959,16 

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych  3 435 366,39 

Inwestycje drogowe  20 374 278,85 

Zakupy inwestycyjne  148 877,00 

 

Tab.44.Wykaz inwestycji drogowych wykonanych w roku 2019 

L.p Nazwa zadania 
  Wykonanie  

  2019 

1 2 3 4 

1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S w m. Rzerzęczyce (ul. 

Skrzydlowska) - Gmina Kłomnice (Rządowy program na rzecz  

Rozwoju i Konkurencyjności Regionów - Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej) 

Razem 1 295 381,02 

budżet powiatu 1 255 381,02 

budżet państwa   

budżet gminy 40 000,00 

2 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1000 S w m. Nowy Broniszew - 

Gmina Mykanów ( Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

Razem 4 806 127,82 

budżet powiatu 1 310 353,82 

FDS 2 330 516,00 

budżet gminy 1 165 258,00 

3 

Przebudowa  DP 1054 S Starcza -Łysiec, gmina Starcza  ( Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019) 

Razem 2 800 877,94 

budżet powiatu 1 400 439,94 

FDS 1 400 438,00 

budżet gminy   

4 
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1048 S w 

m. Blachownia ul. Cisiańska i Cisie, gm. Blachownia  

Razem 75 854,00 

budżet powiatu 37 927,00 

budżet państwa   

budżet gminy 37 927,00 

5 
Przebudowa mostu na most A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece 

Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada w km 4+165, gmina Kłomnice 

(Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa)  

Razem 4 032 809,99 

budżet powiatu 1 792 671,99 

budżet państwa 2 240 138,00 

budżet gminy   

6 
Dokumentacja techniczna  zadania drogowego  pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1055S  Wąsosz - Młynek 

Razem 98 000,00 

budżet powiatu 98 000,00 

budżet państwa   

budżet gminy   
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7 

Przebudowa dróg powiatowych  

- DP 1070 S na odc. DK 91 Kłomnice – Zdrowa -Kruszyna 

- DP 1025 S na odc. Kruszyna-Borowno                                                               

- DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice 

Razem 1 378 590,56 

budżet powiatu 151 815,56 

FDS 1 226 775,00 

budżet gminy   

8 

Dokumentacja techniczna  na przebudowę dróg powiatowych; 

- DP 1037 S Siedlec-Srocko  

- DP 1084 S Soborzyce (odwodnienie+ chodnik) 

- DP 1092 S Kuźnica Grodziska-Rudniki 

- DP 1039 S Żuraw - Lipnik 

- DP 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna 

  

Razem 
53 751,00 

budżet powiatu 53 751,00 

budżet państwa   

budżet gminy   

9 
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową przepustu przy 

drodze powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria 

Razem 381 584,76 

budżet powiatu 381 584,76 

budżet państwa   

budżet gminy   

10 

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych                           - 

chodnik w m. Kobyłczyce III etap                                                                                                                                                                                                 

- chodnik w m. Kłobukowice                                                                 - 

chodnik Kuchary Cegielnia  etap I 

Razem 958 072,22 

budżet powiatu 458 075,77 

budżet państwa   

budżet gminy 499 996,45 

11 
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1060 S na odc. (DK91) Rudniki - 

Wancerzów (DW 786) 

Razem 106 933,47 

budżet powiatu   

FDS 8 934,72 

budżet gminy 97 998,75 

12 

Przebudowa dróg powiatowych:- DP 1057 S na odc. Huta Stara A - 

Poczesna -  

DP 1056 S na odc. Poczesna – Mazury 

  

Razem 1 100 028,57 

budżet powiatu 245 978,57 

FDS 606 100,00 

budżet gminy 247 950,00 

13 
Dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania DP 1041 S z 

drogą gminną wraz z projektem organizacji ruchu drogowego w m. 

Zagórze, gmina Janów  

Razem 12 000,00 

budżet powiatu 8 925,00 

budżet państwa   

budżet gminy 3 075,00 

  

Ogółem 

Razem 17 100 011,35 

budżet powiatu 7 194 904,43 

budżet państwa 2 240 138,00 

budżet gminy 2 092 205,20 

FDS 5 572 763,72 

środki pomocowe 0,00 
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Tab.45. Odbudowa dróg powiatowych w wyniku powodzi w roku 2013. 
 
 
 

L.p Nazwa zadania 
  Plan  Wykonanie  

  2019 2019 

1 2 3 4 5 

1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S odc. 

Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 3+197, gmina 

Lelów - etap III: Przebudowa drogi powiatowej nr 

1104 S w m. Biała Wielka w km 2+300 - 3+197, 

gmina Lelów 

  

Razem 1 326 629,00 1 326 628,92 

budżet powiatu 310 473,00 310 472,92 

budżet państwa 956 156,00 956 156,00 

budżet gminy 60 000,00 
60 000,00 

2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 S odc. Od 

drogi 794 - Wąsosz w km 0+000 - 3+700, gmina 

Koniecpol - etap I: Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1103 S odc. Od drogi 794 - Wąsosz w km 0+000 

- 2+000. gmina Koniecpol 

  

Razem 1 970 517,00 1 947 638,58 

budżet powiatu 449 405,00 426 526,58 

budżet państwa 1 521 112,00 1 521 112,00 

budżet gminy   
  

RAZEM 

Razem 3 297 146,00 3 274 267,50 

budżet powiatu 759 878,00 736 999,50 

budżet państwa 2 477 268,00 2 477 268,00 

budżet gminy 60 000,00 60 000,00 
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Zdj.19.Uroczystość odebrania promesy na zadania drogowe  dla powiatu częstochowskiego 

 
 
 
 
 

 
 

Zdj.20.Uroczystość odebrania promesy na zadania drogowe  dla powiatu częstochowskiego 
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Zdjęcia z zadań drogowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg                                   

w Częstochowie w 2019 roku 

 

Zdj.21. DP 1000 Broniszew przed przebudową 

 

 

Zdj.22.DP 1000 Broniszew po przebudowie 
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Zdj.23.DP 1028 Kłobukowice chodnik po budowie 

 

 

Zdj.24.DP 1027 Cykarzew po remoncie 
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Zdj.25.DP 1040 Kobyłczyce chodnik po budowie 

 

 

 

Zdj.26.DP 1051 S Aleksandria Chodnik przed budową 
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Zdj.27.DP 1051 S Aleksandria chodnik po budowie 

 

 

 

 

Zdj.28.DP 1054 Starcza -Łysiec chodnik po przebudowie 
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Zdj.29.DP 1077 Cegielnia Chodnik po budowie 

 

 

 

 

 

Zdj.30.DP 1103 Wąsosz po przebudowie 
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Zdj.31.DP 1104 Biała Wielka przed przebudową 

 

 

 

Zdj.32.DP 1104 Biała Wielka w trakcie realizacji 
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16.Realizacja uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego 

 

W 2019 roku Rada Powiatu Częstochowskiego podjęła 80 uchwał. 

Poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu 

Częstochowskiego  realizowały następujące uchwały Rady Powiatu:  

Wydział Finansowy - 29  uchwał w sprawie : 

• uchwalenia budżetu powiatu w 2019 roku, 

• zmian budżetu powiatu w 2019 roku, 

• uchwalenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego 

na lata 2019-2027,  

• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-

2027,  

• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego 

na lata 2020-2027, 

• zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach,  

• zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach, 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Częstochowskiego za 2018 rok, 

• udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2018 rok,  

• określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Częstochowskiego, 

• zaciągnięcia kredytu,  

• zaciągnięcia zobowiązania leasingowego,  

• zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego. 

 

Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem - 17 uchwał  w sprawie: 

• rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Częstochowskiego, 

• odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Moniką Kosielak, 

• określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie Powiatu, 

• zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady 

Powiatu Częstochowskiego, 

• udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego, 
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• odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A1 

od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego, 

• rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Częstochowie, 

• ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych 

pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu, 

• obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

• zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu 

Częstochowskiego, 

• wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, 

• rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów, 

• zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok, 

• zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Częstochowskiego na 2020 rok, 

• zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 

rok. 

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu - 15 uchwał w sprawie: 

• dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koniecpolu wchodzącej                    

w skład ZSP w Koniecpolu, 

• dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Złotym Potoku wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku, 

• zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, 

• przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Częstochowskiego                     

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego  w 2018 roku, 

• ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Częstochowskiego od dnia 1 września 2019 roku, 
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• przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających 

z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania, 

• sprostowania omyłki w uchwale nr VI/45/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego                     

z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Koniecpolu, 

• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego LO w Kamienicy Polskiej 

w 4-letnie LO w Kamienicy Polskiej, 

• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego LO w Koniecpolu w 4-

letnie LO w Koniecpolu,  

• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego LO dla Dorosłych w Złotym 

Potoku  w 4-letnie LO dla Dorosłych w Złotym Potoku, 

• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Złotym 

Potoku w 5-letnie Technikum w Złotym Potoku, 

• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Koniecpolu 

w 5-letnie Technikum w Koniecpolu, 

• przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020, 

• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2020 roku, 

• zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat 

częstochowski.  

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich - 6 uchwał 

w sprawie: 

• delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Częstochowskim, 
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• dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu 

częstochowskiego w 2018 roku, 

• powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022, 

• przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej,  

• przekazania środków finansowych dla Policji, 

• przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- 1 uchwała w sprawie: 

• zmiany uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego nr III/17/2018 z dnia 18 grudnia 

2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu 

Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg  - 3 uchwały w sprawie: 

• powierzenia Gminie Kłomnice zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi, 

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy: Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, 

Powiatem Częstochowskim oraz Powiatem Myszkowskim w sprawie określenia zasad 

współfinansowania zadania pn. „Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowości 

Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową”, 

• wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 9 uchwał w sprawie: 

• określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2019 roku,  

• przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Częstochowie za 2018 rok oraz 

wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

• przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

za 2018 rok, 

• podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej                              

i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, 

• zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, 
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• realizacji §5 ust. 1 pkt 2 lit.b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. 

 

 

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.  

Raz do roku spotyka się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, które w 2019 

roku odbyło się w terminie 3-4 kwietnia w Warszawie. 

Było to już 25 spotkanie, na którym Powiat Częstochowski reprezentował Starosta Krzysztof 

Smela.  

Związek Powiatów Polskich funkcjonuje jako stowarzyszenie. Nie jest związkiem 

powiatów w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym. ZPP nie załatwia spraw 

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 
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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, 

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. 

Związek od początku istnienia zasięgał opinii swoich członków między innymi poprzez 

merytoryczne komisje działające przy ZPP, a mianowicie: 

1) Komisja ZPP ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli 

2) Komisja ZPP ds. Edukacji i Sportu 

3) Komisja ZPP ds. Systemu Finansów Publicznych 

4) Komisja ZPP ds. Kultury   

5) Komisja ZPP ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

6) Komisja ZPP ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 

7) Komisja ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 

Środowiska 

8) Komisja ZPP ds. Polityki Europejskiej 
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9) Komisja ZPP ds. Społeczeństwa Informacyjnego. 

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Powiat 

Częstochowski opłaca składki członkowskie.  

Składki członkowskie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców 

powiatu (członka Związku), według danych Głównego Urzędu Statystycznego , na koniec 

czerwca poprzedniego roku. 

Składka członkowska Powiatu Częstochowskiego w 2019 roku na jednego mieszkańca 

powiatu to 0,17 zł, co w rezultacie daje kwotę 22.957,28 zł na rok. 

Powiat Częstochowski do pracy w Grupie Wymiany Doświadczeń  - utrzymanie                                           

i udostępnianie zasobu geodezyjnego – oddelegował Naczelnika Wydziału GK 

Rafała Makowiejczuka oraz pracownika Oddziału Informatyzacji i bezpieczeństwa 

teleinformatycznego w Wydziale OK  - Edytę Kozieł.  

Starosta Częstochowski okresowo uczestniczy w spotkaniach Konwentu Starostów 

Województwa Śląskiego, które powołane są w każdym województwie w ramach Związku 

Powiatów Polskich.  

 

 

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 rok, w związku 

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. 
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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. 

 

 

 

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 rozwoju; 

b) ochrona wspólnych interesów członków Związku; 
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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; 

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; 

m) wsparcie członków Związku przy działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu; 

n) wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian 

społeczno- gospodarczych; 

o) upowszechnianie walorów turystycznych Subregionu Północnego oraz wspieranie 

działalności na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno – turystycznej; 

p) stymulowanie i wspieranie rewitalizacji na obszarze subregionu; 

q) 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; 
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• 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. 

 

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 
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Rys.6.Mapa samorządów-członków Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17.4.Współpraca z samorządami zagranicznymi 

 

a) Współpraca z Powiatem Bodeńskim z Niemiec.  

Porozumienie o współpracy z powiatem bodeńskim zostało podpisane 29.09.1999 

roku. 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. 
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b)  Współpraca z Powiatem Śniatyńskim z Ukrainy. 

Porozumienie o współpracy z rejonem śniatyńskim zostało podpisane  

11.12.2001 roku. Porozumienie to ma na celu realizację Traktatu o dobrym sąsiedztwie, 

przyjaznych stosunkach i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą  

z dnia 10 maja 1992 roku. Podstawowe dziedziny współpracy z Rejonem Śniatyńskim  

na Ukrainie to: rolnictwo, wymiana handlowa, transport, kultura i sztuka, sport i turystyka, 

ekologia, wymiana doświadczeń z zakresu samorządności, wspieranie przedsiębiorczości. 

 

 

c) Wizyty partnerskie w 2019 roku: 

•         15-17.02.2019 rok – wizyta przedstawicieli Powiatu Śniatyńskiego na uroczystości 

wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego 

•         8-10.04.2019 rok – wyjazd przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg z Powiatu 

Częstochowskiego do Powiatu Bodeńskiego.Tematyka wizyty dotyczyła 

drogownictwa i inżynierii ruchu 

•         25.05.2019 rok – drużyny piłki nożnej i piłki siatkowej z Powiatu Śniatyńskiego 

uczestniczyły  w Powiatowej Spartakiadzie  Sportowej w gminie Olsztyn 

•         8.09.2019 rok – wizyta delegacji z Powiatu Śniatyńskiego na Uroczystości XX 

Dożynek Powiatowych w Koniecpolu 

•         13-16 .09. 2019 rok – wyjazd delegacji z Powiatu Częstochowskiego na Festiwal 

„Pokut Apple” do Powiatu Śniatyńskiego. 

•         20-24.11.2019 rok – wyjazd delegacji z Powiatu Częstochowskiego na spotkanie                        

z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie  oraz przekazanie darów zebranych 

podczas akcji charytatywnej pomocy naszym rodakom na Kresach 
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Zdj.33.Wizyta przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Powiecie Bodeńskim (Niemcy) 

 

 

Zdj.34.Wizyta przedstawicieli Zarządu Powiatu Częstochowskiego w Rejonie Śniatyńskim                 

( Ukraina ) 
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Podsumowanie 

 

 Powiat Częstochowski w 2019 roku wykazał  stabilną sytuacje ekonomiczną, o czym 

świadczą przedstawione w raporcie dane.  Zarząd Powiatu Częstochowskiego planując                          

i realizując inwestycje   i remonty,  tak jak to było w latach ubiegłych bierze pod uwagę 

przede wszystkim możliwości finansowe budżetu. Gospodarka finansowa i inwestycyjna jest 

więc prowadzona odpowiedzialnie  i perspektywicznie. Dzięki temu żadne z przedsięwzięć 

finansowanych środkami zewnętrznymi, czy też własnymi  nie zostało zagrożone. Niezależnie 

od swej skali stanowią one wizytówkę naszego samorządu lub w przypadku zadań 

kontynuowanych - będą ją stanowiły w przyszłości. 

 Jednym z ważnych zadań stojących przed każdym Zarządem Powiatu jest dbanie                  

o rozwój infrastruktury drogowej. Dane za 2019 rok z pewnością potwierdzą nasze  

zaangażowanie w tej dziedzinie. Powiat Częstochowski w 2019 roku przeciwdziałał także 

aktywnie bezrobociu i aktywizował lokalny rynek pracy. Zadania te realizowane były                       

za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Ważnym działem aktywności Powiatu 

Częstochowskiego jest także pomoc społeczna. Działania z nią związane zawsze 

ukierunkowane są na pomoc tym najbardziej potrzebującym naszego wsparcia. 

 Powiat Częstochowski jak to się dzieje już od ponad 20 lat, także i w 2019 roku 

wspierał i organizował liczne imprezy sportowe i kulturalne, które cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców powiatu. Wiele uwagi i coraz więcej 

środków finansowych przeznaczanych jest na szeroko pojętą edukację i szkolnictwo. 

Dobrze funkcjonuje Szpital w Blachowni. Obecny dzierżawca szpitala, Scanmed S.A. 

realizuje kolejne założone remonty   i inwestycje, a szpital przyciąga coraz lepszą kadrę 

medyczną. 

 Rok 2019 to kolejny rok w którym realizowane były cele i kierunki działania zawarte                  

w „Programie Strategia Rozwoju powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020”. Naszym 

działaniom w każdej dziedzinie towarzyszyły: profesjonalizm, konsekwencja                               

i staranność. Dzięki temu chcemy, by Powiat Częstochowski był jeszcze bardziej przyjazny 

mieszkańcom, przedsiębiorcom i gościom. 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2019 rok.  

 

Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
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