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I.   WPROWADZENIE 

Częstochowa to miasto, które wpisało się na stałe w dzieje narodu polskiego. Jest 

miastem dziedzictwa kulturowego i narodowego. Miały tu miejsce ważne wydarzenia 

historyczne, nierozerwalnie związane z obecnością w mieście Klasztoru Jasnogórskiego, który 

pełnił również rolę twierdzy obronnej. Obecnie Częstochowa jest jednym z największych 

ośrodków pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego. Sanktuarium Jasnogórskie jest celem 

licznych pielgrzymek - odwiedza je corocznie około 4 milionów pielgrzymów z całego świata. 

Od najdawniejszych lat Częstochowa była także ważnym ośrodkiem gospodarczym. Do jej 
rozwoju gospodarczego przyczyniło się położenie na szlaku handlowym, a także 
przebiegająca przez miasto Kolej Warszawsko – Wiedeńska. Aktualnie w Częstochowie 
zarejestrowanych jest blisko 30 tys. podmiotów gospodarczych, a znaczne wzmocnienie  
lokalnej gospodarki stanowią inwestycje zagraniczne, które ożywiając lokalną gospodarkę 
zwiększają potencjał rozwojowy miasta i atrakcyjność lokalnego rynku pracy. 
Współczesna Częstochowa to także znaczący w regionie ośrodek akademicki.  Funkcjonuje 
tutaj 9 wyższych uczelni. 

 
 

Jak żyje się dzisiejszym mieszkańcom miasta Częstochowy? W jakim stopniu są 
zaspokojone ich potrzeby życiowe? Jaka jest dynamika rozwoju gospodarczego dzisiejszej 
samorządnej Częstochowy? Które z problemów jej dalszego rozwoju są najważniejsze? 
Są to bardzo ważne pytania - nie tylko dla mieszkańców, ale także dla władz samorządowych 
Częstochowy u progu nowej kadencji na lata 2011-2014. 
 
Zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców to ustawowy obowiązek organów 
samorządowych. Jak ten obowiązek był wypełniany w minionej kadencji i jaki jest bilans 
otwarcia dla nowych władz ? 
Próbę odpowiedzi na to i inne pytania zawiera niniejszy „Raport otwarcia kadencji 2011-
2014”. Zawarta w Raporcie głęboka analiza społeczno – gospodarcza miasta oraz analiza 
budżetu miasta,  przedstawia  w sposób przejrzysty problemy miasta  za okres minionej 
kadencji oraz ich stan na dzień otwarcia kadencji nowych władz a także  perspektywy na lata 
następne. 
Raport otwarcia pozwala nie tylko na obiektywną ocenę efektywności i skuteczności działania 
władz samorządowych minionej kadencji, ale także ułatwi wytyczenie najpilniejszych 
kierunków i warunków rozwoju miasta. 

 
Raport  przedstawia sytuację w mieście w latach 2006−2010. Jednak wiele zjawisk ukazano w 
szerszej perspektywie, pozwalającej na lepsze zaprezentowanie dynamiki zachodzących 
zmian i tendencji rozwojowych przy wykorzystaniu zestawu parametrów umożliwiających 
porównanie sytuacji w mieście do określonej grupy odniesienia, np. innych miast w Polsce. 

Celem opracowania jest prezentacja możliwie pełnego obrazu z życia miasta, a więc      
zarówno tych dziedzin, na które bezpośredni wpływ mają władze miejskie, jak i tych, które nie 
są związane z zadaniami samorządowymi. W każdej z analizowanych dziedzin przedstawiona 
została rola samorządu poprzez informacje o podejmowanych działaniach i wydatkach z 
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budżetu miejskiego. Podstawowym założeniem Raportu jest obiektywna prezentacja danych, 
wskazująca pozytywne i negatywne strony zjawisk w opisywanych dziedzinach.  
Rzeczowy zakres Raportu obejmuje cztery najważniejsze sfery z życia miasta:   

• sferę społeczną,  

• sferę gospodarczą,   

• sferę samorządowego zarządzania miastem  

• sferę finansową.  

Analiza poszczególnych sfer życia miasta posłużyła sprecyzowaniu konkretnych wniosków 

końcowych Raportu. 

 
Wszystkie dane statystyczne zawarte w raporcie zostały zaczerpnięte ze stron 
internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, lub 
udostępnione przez merytoryczne Wydziały Urzędu Miasta w Częstochowie. 
 
Wyrażamy nadzieję, że prezentowany materiał stworzy elitom politycznym, gospodarczym i 
naukowym naszego miasta możliwość sprecyzowania opinii na temat przyczyn i skutków 
przedstawionych zjawisk oraz podjęcia wspólnych działań nad umocnieniem zjawisk 
pozytywnych i eliminacją negatywnych. 

                                                                

                                                                                                                           Zespół Doradców 

Prezydenta Miasta Częstochowy 
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II. SFERA SPOŁECZNA 
 

1.  Demografia  

Ruch ludności jest rzeczą naturalną. Interpretacja oraz analiza przyczyn tego zjawiska 

nieuchronnie prowadzi do konieczności przeprowadzenia analizy przesłanek: 

• przyrostu naturalnego 

• migracji wewnętrznej ( w obszarze państwa) 

• migracji zewnętrznej (zagranica) 

Dynamika zmian demograficznych w tych obszarach powszechnie uznawana jest jako 

wartość synergiczna jakości życia w mieście. Wartość ta jest natomiast efektem wielu zmian i 

zachowań (zewnętrznych i wewnętrznych) otoczenia – w tym także władzy samorządowej – 

które, zachęcają do osadnictwa czy też wymuszają ucieczkę i poszukiwanie bardziej 

atrakcyjnych miejsc do życia. 

1.1.  Liczba i struktura ludności  
 
Liczba ludności Częstochowy, wg stanu na dzień 31.12.2009r. wyniosła: 239.319 osób, czyli w 

stosunku do stanu na koniec roku 2006r. (w ciągu 3 lat) liczba ludności spadła o 5.711 osób. 

Oznacza to, że w tym okresie - statystycznie w ciągu każdego miesiąca Częstochowie 

ubywało 159 mieszkańców!   

Tabela:  Ludność miasta Częstochowy w latach 2006 -2009 

LUDNOŚĆ MIASTA CZĘSTOCHOWY W LATACH 2006 -2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 

2006 2007 2008 2009 

OGÓŁEM : 245 030 
 

242 300 
 

240 612 239 319 

ubytek 1 860 2 730 1 688 1 293 
MĘŻCZYŹNI 115 351 113 904 113 105 112 305 

KOBIETY 129 679 128 396 127 507 127 014 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Liczba ludności miasta Częstochowy systematycznie spada. Najwięcej ludności w historii 
Częstochowy odnotowano w roku 1993, kiedy to miasto liczyło 259 825 mieszkańców. 
Jeszcze na koniec roku 1997 miasto posiadało 258 193 mieszkańców (czyli prawie o 19 tys. 
mieszkańców więcej niż obecnie). Należy tu podkreślić, że był to ostatni rok funkcjonowania 
miasta Częstochowy jako siedziby województwa częstochowskiego. W roku 2008 
Częstochowa cofnęła się niestety z liczbą mieszkańców do poziomu z roku 1982!   
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Na koniec 1999 roku miasto posiadało już tylko 256 487 mieszkańców, czyli w ciągu zaledwie 
2 lat po likwidacji województwa częstochowskiego  miasto straciło 1 706 mieszkańców. 
Niepokojące zjawisko znaczącego spadku liczby ludności miasta rozpoczęło się w 
Częstochowie znacznie wcześniej, co obrazują  poniższa tabela i wykres.  
 
Tabela:  Liczba ludności Miasta Częstochowy w latach 2000 - 2009  

LATA LUDNOŚĆ OGÓŁEM 
UBYTEK 
ROCZNY 

2000 255 549 938 

2001 254 348 1 201 

2002 250 862 3 486 

2003 249 453 1 409 

2004 248 032 1 421 

2005 246 890 1 142 

2006 245 030 1 860 

2007 242 300 2 730 

2008 240 612 1 688 

2009 239 319 1 293 

ZMIANY NA PRZESTRZENI LAT       
2000-2009    (ogółem) 

16 230  

Źródło: www.stat.gov.pl 

Wizualizację powyższych trendów przedstawia poniższy wykres.  

Wykres : Ludność Miasta Częstochowy w latach 2000-2009 oraz spadek liczby ludności. 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane statystyczne ze strony www.stat.gov.pl 



 

Podkreślenia    wymaga występowanie w Częstochowie równoległego, niekorzystnego 
zjawiska, a mianowicie postępującego procesu starzenia się 
tego jest między innymi struktura i liczebność tzw. ekonomicznych grup wiekowych. Dane 
statystyczne wykazują, że systematycznie, corocznie zmniejsza się liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym (do 17 lat), oraz w wieku produkcyjny
mężczyźni). Zwiększa się natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat 
kobiety oraz powyżej 65 lat mężczyźni).
Na przestrzeni lat 2006-2009 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 9,4%, 
stanowiąc w roku 2009 zaledwie 15,7% ogółu ludności Miasta Częstochowy. Natomiast liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła w tym samym czasie o 5,5%, stanowiąc na koniec 
2009 roku 18,8% ludności ogółem. Konsekwentnie do tego zmniejszyła się liczba ludności w 
wieku produkcyjnym o 9,7% stanowiąc na koniec 2009 roku 65,5% ludności ogółem. 
Odzwierciedlenie tego zjawiska obrazuje tabela 
 
Tabela:  Ekonomiczne grupy wiekowe ludności w latach 2006

 
 
Wykres: Liczba i struktura ekonomicznych grup wiekowych ludności Częstochowy
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 2006

LUDNOŚĆ OGÓŁEM, w 
tym w wieku: 
 

245 030

PRZEDPRODUKCYJNYM 40 731

PRODUKCYJNYM 
PRODUKCYJNYM 

161 671

POPRODUKCYJNYM 42 628

  Źródło: www.stat.gov.pl 
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Liczba i struktura ekonomicznych grup wiekowych ludności Częstochowy

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony www.stat.gov.pl 

LATA 

2006 
% 

2007 
% 

2008 
% 

245 030 242 300 240 612 

40 731 16,8% 39 427 16,3% 38 403 16,0%

671 65,8% 159 719 65,9% 158 250 65,7%

628 17,4% 43 154 17,8% 43 959 18,3%
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2009 
% 

239 319 

16,0% 37 636 15,7% 

65,7% 156 727 65,5% 

18,3% 44 956 18,8% 
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Na przestrzeni ostatniej dekady w Częstochowie ubyło aż 16 230 mieszkańców, co oznacza 
spadek ludności Miasta o 6,35%. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko – zarówno dla 
dalszego rozwoju gospodarczego, jak i dla poziomu dochodów budżetu Miasta. Analiza zmian 
zachodzących w strukturze demograficznej miasta wskazuje na ich negatywny charakter. Z 
analizy danych statystycznych wynika, że lokalne społeczeństwo charakteryzuje się 
stosunkowo wysoką średnią wieku. Zarówno tabela Nr 3, jak i wykres Nr 2 przedstawiają 
obraz i szybkie tempo obniżania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Jest to 
oczywiście sygnał dla władz samorządowych, iż zjawisko to w przyszłości może implikować 
problemy wynikające z konieczności zwiększenia wydatków socjalnych. Nie bez znaczenia 
jest także fakt, że w przypadku utrzymywania się tego zjawiska może wystąpić ograniczenie 
potencjału ludnościowego miasta.    
Analiza podobnego problemu w innych miastach wykazuje, że najczęstszymi i 

najistotniejszymi  czynnikami  wpływającymi  na zmniejszenie się liczby mieszkańców jest 

ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji ludności. W większości przypadków 

sytuacja taka wskazuje niestety na niską atrakcyjność  miasta, a w szczególności dla osób 

młodych. 

Analizy tych wskaźników demograficznych dokonano także w odniesieniu do Miasta 

Częstochowy. 

1.2. Wskaźniki demograficzne. Migracja ludności. 

Najważniejszymi wskaźnikami demograficznymi są: 

• przyrost naturalny 

• migracja wewnętrzna (krajowa) 

• migracja zewnętrzna zagraniczna) 

Tabela: Przyrost naturalny i migracja w Mieście Częstochowa w latach 2006-2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 

URODZENIA ŻYWE 2 043 2 002 2 185 2 366 

ZGONY OGÓŁEM 2 668 2779 2726 2640 

PRZYROST NATURALNY - 625 - 777 -541 -274 

ZAMELDOWANIA WEWNĘTRZNE 1 531 1 387 1 228 1 216 

ZAMELDOWANIA ZAGRANICZNE 42 87 78 124 

WYMELDOWANIA WEWNĘTRZNE 2 204 2 582 2 094 2 036 

WYMELDOWANIA ZAGRANICĘ 293 194 194 141 

SALDO MIGRACJI WEWNĘTRZNEJ -673 -1 195 - 866 -820 

SALDO MIGRACJI ZAGRANICZNEJ -253 -107 -116 -17 

SALDO MIGRACJI OGÓŁEM - 924 - 1 302 -982 -837 

Źródło:  www.stat.gov.pl 



 

Wykres :  Napływ i odpływ ludności w Częstochowie w latach 2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 

Wykres :   Migracja ludności Częstochowy w latach 2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl

 
Dane analityczne zawarte w powyższej tabeli oraz wykresie wykazują, że w latach 2006

• z Częstochowy wyjechało 9

ludności do Miasta  w tym okresie, wynoszący tylko 5 693 osób.   Szczególnie 
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Napływ i odpływ ludności w Częstochowie w latach 2006-2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 

Migracja ludności Częstochowy w latach 2000-2009. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 

analityczne zawarte w powyższej tabeli oraz wykresie wykazują, że w latach 2006

z Częstochowy wyjechało 9 738 osób, czyli o ponad 4 tys. więcej (58%) niż napływ 

ludności do Miasta  w tym okresie, wynoszący tylko 5 693 osób.   Szczególnie 
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738 osób, czyli o ponad 4 tys. więcej (58%) niż napływ 
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znamiennym jest fakt, że w tym okresie  ponad 800 Częstochowian wmeldowało się 

za granicę państwa, w tym najwięcej, bo prawie 300 osób  w roku 2006.  

• Saldo migracji – zarówno krajowej, jak i zewnętrznej - jest corocznie ujemne  i 

wynosiło od minus 837 w roku 2009 do minus 1 302 w roku 2007 

• Przyrost naturalny w całym analizowanym okresie jest także ujemny i w 

poszczególnych latach wynosi od minus 274 do minus 777     

W kontekście wyników analizy powyższych wskaźników demograficznych - decydujących o 

liczbie ludności w każdym mieście – zasadnym jest wniosek, że   w przypadku Częstochowy 

utrzymujący się spadek liczby ludności powodowany jest zarówno ujemnym saldem 

przyrostu naturalnego, jak i migracją ludności. Niemniej jednak podkreślić należy, że znacznie 

wyższe (niemal dwukrotnie) jest ujemne saldo migracji niż ujemne saldo przyrostu naturalnego. 

Ujemne saldo migracji jest więc bardzo ważnym problemem dla władz samorządowych. 
Analizując dane statystyczne można zaobserwować rosnący poziom wykształcenia 
mieszkańców, powodujący automatycznie rosnące aspiracje na miejscowym rynku pracy. 
Jeżeli osoby legitymujące się wysokimi kwalifikacjami nie znajdą w swoim mieście 
możliwości realizacji swoich ambicji zawodowych, miastu może grozić pogłębienie się 
procesu migracji. W szczególności dotyczyć to będzie osób młodych, wchodzących na rynek 
pracy, które będą poszukiwać atrakcyjnych miejsc pracy, cechujących się zarówno 
nowoczesnością, jak i zaawansowanymi technologiami. 
Saldo migracji stanowi dla władz samorządowych bardzo czytelną wykładnię poziomu 

optymizmu mieszkańców  miasta, o którym decyduje między innymi : 

• sytuacja na rynku pracy,  

• standard życia ludności 

• dobre perspektywy rozwoju gospodarczego miasta,                                                                                                                

Rodzi się więc pytanie : dlaczego tak dużo mieszkańców opuszcza Częstochowę?  Co utrudnia 

życie mieszkańcom Częstochowy? 

1.3.    Sytuacja ekonomiczna ludności  

Wyznacznikami sytuacji ekonomicznej ludności są: 

• samowystarczalność  finansowa, determinowana przeciętnym wynagrodzeniem  

• możliwość rozwoju aktywności  gospodarczej,  

• skala pomocy społecznej udzielanej w mieście, 

• poziom bezrobocia 
 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców miasta jest 

poziom ich wykształcenia. W Częstochowie 12,7% mieszkańców legitymuje się 

wykształceniem wyższym. Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy z wykształceniem 



 

średnim zawodowym – jest to 22% ogółu mieszkańców. Natomiast mieszkańcy z nie 

ukończonym wykształceniem podstawowym stanowią tylko 1,8%.

Bardzo korzystna struktura wykształcenia ludności Miasta Częstochowy nie przekłada się 
niestety na poziom standardu życia wyrażający się miedzy innymi wskaźnikami 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zjawisko to odzwierciedlają dane 
lokujące Częstochowę na tle tych wskaźników w skali kraju oraz województwa, zawarte 
w poniższej tabeli.  
 
Tabela :  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2006

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006

POLSKA 2 477

WOJ.ŚLĄSKIE 2 729

CZĘSTOCHOWA 2 355

KATOWICE 3 524

GLIWICE 2 879

ZABRZE 2 569

BIELSKO BIAŁA 2 512

SOSNOWIEC 2 334

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 

Graficzny obraz powyższych danych przedstawia poniższy wykres.

Wykres : Przeciętne miesięczne wyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 

9 

jest to 22% ogółu mieszkańców. Natomiast mieszkańcy z nie 

ukończonym wykształceniem podstawowym stanowią tylko 1,8%. 

Bardzo korzystna struktura wykształcenia ludności Miasta Częstochowy nie przekłada się 
na poziom standardu życia wyrażający się miedzy innymi wskaźnikami 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zjawisko to odzwierciedlają dane 
lokujące Częstochowę na tle tych wskaźników w skali kraju oraz województwa, zawarte 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2006-

2006 2007 2008 2009

477 2 691 2 944 3

729 2 933 3 239 3

355 2 517 2 745 2

524 3 727 4 150 4

879 3 146 3 495 3

569 2 804 3 095 3

512 2 781 3 110 3

334 2 525 2 881 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 

Graficzny obraz powyższych danych przedstawia poniższy wykres. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2006-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 

jest to 22% ogółu mieszkańców. Natomiast mieszkańcy z nie 

Bardzo korzystna struktura wykształcenia ludności Miasta Częstochowy nie przekłada się 
na poziom standardu życia wyrażający się miedzy innymi wskaźnikami 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zjawisko to odzwierciedlają dane 
lokujące Częstochowę na tle tych wskaźników w skali kraju oraz województwa, zawarte 

2009. 

2009 
DYNAMIKA    
2009/2006 % 

3 103 25,0 

3 405 24,7 

2 901 24,8 

4 494 27,5 

3 654 26,9 

3 232 25,8 

3 263 29,9 

2 989 28,0 

2009 
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Analiza danych zawartych zarówno w układzie tabelarycznym w tabeli Nr 5, jak i wykresowa 

wizualizacja lokaty Częstochowy w zakresie przeciętnego wynagrodzenia brutto na tle 

poziomu tych wynagrodzeń w skali kraju, województwa oraz innych miast wskazuje: 

a) najbardziej prawdopodobną motywację mieszkańców Częstochowy dla tak wysokiej 

emigracji z miasta – zarówno krajowej, jak i zagranicznej – w latach 2006 oraz 2007. 

Jest to dla Miasta Częstochowy okres najwyższego ujemnego salda migracji. Tylko w 

tych 2 latach za granicę państwa wymeldowało się 487 Częstochowian, a do innych 

miast w kraju wymeldowało się w tym czasie 4.791 osób.  

b) W roku 2006 (najwięcej wymeldowań z Częstochowy za granice państwa) – 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Częstochowie było niższe o : 

• 14% od średniego w województwie Śląskim 

• 18% od średniego w Gliwicach 

• 7-8% od średniego w Bielsku Białej i Zabrzu  

c) W roku 2007 (najwięcej wymeldowań z Częstochowy do innych miast w kraju) – 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Częstochowie było niższe o : 

• 14% od średniego w województwie Śląskim 

• 20% od średniego w Gliwicach 

• 10-11% od średniego w Bielsku Białej i Zabrzu 

d) W roku 2009 (najświeższe dane na stronie www.stat.gov.pl) – przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w Częstochowie było niższe o : 

• 15% od średniego w województwie Śląskim 

• 21% od średniego w Gliwicach 

• 11% od średniego w Bielsku-Białej i Zabrzu 

e) W całym okresie 2006-2009 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrastało : 

• W kraju  o                 25,1% 

• W Częstochowie o    24,8% 

• Gliwicach - o             26,9% 

• Zabrzu  o                   25,8% 

• Bielsku – Białej  o     29,9% 

 

Porównania Częstochowy z miastem Bielsko-Biała wydają się być szczególnie uzasadnione, 

ponieważ są to miasta porównywalne nie tylko pod względem zbliżonej liczby ludności oraz 

wielkości budżetu miasta... Każde z tych miast  straciło status miasta wojewódzkiego, każde z 

nich przeżywało poważną transformację gospodarczą, w tym głównie poprzez zmianę 

wizerunku z miasta włókienniczego i hutniczo-włókienniczego w nowoczesne ośrodki 

usługowo-  produkcyjne.  
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1.4. Standard życia ludności 
 

Miasto, które chce odnieść długookresowy sukces gospodarczy, musi najpierw  stworzyć  

swoim mieszkańcom dobre warunki życia. Wysoka jakość życia w mieście powoduje, że 

ludzie chętnie decydują się w nim mieszkać i pracować. Dobre warunki życia w mieście 

powodują, ze nawet poszukiwani specjaliści odrzucają oferty przeniesienia się do innych 

ośrodków krajowych lub zagranicznych. Niska jakość życia w mieście prawie zawsze rodzi u 

jego mieszkańców rozczarowanie i frustrację, natomiast wysoka jakość życia  w mieście 

wyzwala u jego mieszkańców nie tylko zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania, ale 

także dumę ze swojego miasta.  

Standard życia ludności w mieście kształtuje wiele czynników. Ważną rolę odgrywa rynek 

pracy, poziom bezrobocia, ale równie istotna jest dostępność wysokiej jakości usług 

medycznych,  edukacyjnych i rekreacyjnych na które mogą liczyć mieszkańcy. Ogromne 

znaczenie ma także poczucie bezpieczeństwa w mieście. 

Podkreślić tu należy, że poczucie bezpieczeństwa postrzegane i oceniane jest przez 

mieszkańców nie tylko przez pryzmat skali przestępczości, ale w równym stopniu chodzi tu 

także o  poczucie bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i możliwości znalezienia pracy. 

1.5. Rynek pracy. Liczba pracujących i zatrudnienie 
 
Jednym z podstawowych wskaźników  rynku pracy jest wskaźnik zatrudnienia.  Mówi on  o 
procentowym udziale ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. 
W Polsce pracuje tylko 59,3 proc. osób w wieku produkcyjnym. Jak wynika z najnowszego 
raportu EUROSTATU –jest to jeden z najniższych wskaźników wśród krajów UE.                                                     
W Częstochowie wskaźnik ten wynosi  zaledwie 48,3 % 
Z najświeższego opracowania sygnalnego Urzędu Statystycznego w Katowicach „ Pracujący w 
województwie Śląskim w 2008r.”, opublikowanego na stronie 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_pracujacy2008.pdf wynika, że 
według stanu na dzień 31.12.2008r. liczba pracujących – wg faktycznego miejsca pracy – w 
Częstochowie wynosiła 76 529 osób. Jest to spadek o 1587 osób i o 2% w porównaniu z 
końcem roku 2007. Dane statystyczne w tym zakresie obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela:  Pracujący w Częstochowie wg stanu na 31.12.2008 r. 
 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

OGÓŁEM 

 

W tym : Z OGÓŁEM - sektor 

Przemysł 
 i budownictwo 

Usługi 
Rolnictwo, 
łowiectwo, 

rybołówstwo 
Publiczny Prywatny 

CZĘSTOCHOWA 
 

76 529 33 155 24 431 175 24 900 51 629 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 

Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie pracujących w 2008 r. wyniósł 67,5%, natomiast 
w sektorze publicznym zatrudnionych było tylko  32,5% . 
 

Niezmiernie ciekawą statystykę w zakresie problematyki rynku pracy przedstawił Główny 
Urząd Statystyczny na swojej stronie 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/wykresy_cechczas.dims?p_id=24590&p_token=0.65299482
44427053 
Dane tam zawarte obrazują częstochowski rynek pracy w roku 2006 na płaszczyźnie 
dojazdów do pracy w Częstochowie oraz wyjazdów do pracy mieszkańców Częstochowy.  
Niestety brak jest świeższych danych w tym zakresie, niemniej jednak warto je przytoczyć w 
kontekście najwyższej migracji Częstochowian właśnie w latach 2006-2007. 
 
Tabela : Dojazdy do pracy w roku 2006 – dane dla Miasta Częstochowy 
 

   LICZBA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH Z CZĘSTOCHOWY DO PRACY 4.643 OSOBY 

   LICZBA OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W CZĘSTOCHOWIE   14.836 OSÓB 

   SALDO OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH I WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY   10.836 OSÓB 

   LICZBA OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH NA 1 OSOBĘ WYJEŻDŻAJACĄ DO PRACY 3,2 

 
Problem ten nie pozostaje bez wpływu na poziom dochodów budżetu Miasta Częstochowy z 
tytułu podatku dochodowego.  Wielkość udziału jednostki samorządu terytorialnego we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się bowiem, mnożąc ogólną 
kwotę wpływów z tego podatku przez określony ustawowo wskaźnik i wskaźnik równy 
udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, w ogólnej 
kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 
30 czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz 
rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. 
 
W 2009 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 
wynosił 36,72%. W 2010 r. udział ten dla gmin wynosi 36,94%, natomiast dla powiatów 
10,25%. 
Podstawę do wyliczenia wskaźnika udziału w podatku należnym stanowią dane zawarte w 
złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym 
obliczeniu podatku, dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 15 września roku 
bazowego. 
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1.6. Bezrobocie w Mieście Częstochowa 

 
Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w 
procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób 
czynnych zawodowo (to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy). 
Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do 65 (kobiety do 
60) roku życia - to znaczy także bezrobotnych.  
Zjawisko bezrobocia – niezależnie od jego rozmiarów – wywiera w każdym mieście szereg 

negatywnych skutków zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Wymienić tu należy przede 

wszystkim: 

• niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki 

• znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb 

zajmujących się ich problemami i obsługą 

• spadek dochodów rodzin, a więc równocześnie rozszerzenie się społecznych kręgów 

ubóstwa 

• degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie 

beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności) 

• zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość itd. 

Podkreślić tu należy, że każdy z tych problemów  pociąga za sobą bardzo negatywne skutki 

nie tylko w szeroko rozumianej sferze społecznej, ale także w sferze gospodarczej i 

finansowej miasta. Wzrost bezrobocia oznacza bowiem pośrednio ubytek dochodów 

budżetu Miasta i równoczesny wzrost wydatków związanych z utrzymaniem i pomocą dla 

bezrobotnych. 

Sytuację Miasta Częstochowy w zakresie stopy bezrobocia na tle kraju oraz województwa 
Śląskiego przedstawia poniższa tabela.  
 
 
Tabela :  Stopa bezrobocia w latach 2006-2010 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 
 

14,8% 11,2% 9,5% 11,9% 11,7% 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
 

12,7% 9,2% 6,9% 9,2% 9,6% 

CZĘSTOCHOWA 13,5% 9,7% 8,0% 10,3% 11,3% 

BIELSKO BIAŁA 7,4 5,2 4,8 5,8 6,0 

GLIWICE 9,3 6,2 4,5 6,6 6,9 

ZABRZE 18,7 13,0 9,3 11,9 12,7 

KATOWICE 5,4 3,3 1,9 3,3 3,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 
 



 

Wskaźniki stopy bezrobocia dla Częstochowy są na przestrzeni ostatnich 5 lat zbliżone do 
średnich krajowych. Równocześnie są zdecydowanie gorsze od poziomu stóp bezrobocia w 
województwie Śląskim. Niepokojący jest tu wzrost stopy bezrobocia na przestrzeni r
2010, w którym rozwarcie nożycowe między średnią dla Częstochowy i województwa 
zwiększyło się do 1,7% (a w latach minionych właściwie nie przekraczało 1%).
 
Wykres : Stopa bezrobocia w Częstochowie na tle miast w woj. Śląskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 
 

Wysoka stopa bezrobocia oznacza automatycznie wzrost liczby bezrobotnych, która także 
utrzymuje się w Częstochowie 
 
 
Tabela :  Liczba bezrobotnych w Mieście Częstochowa w latach 2006

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
BEZROBOTNI  ogółem, w tym: 
 
KOBIETY 
 
% UDZIAŁ KOBIET 
 
SPADEK/WZROST (bezrobotni 
ogółem) 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 

Dane statystyczne wykazują przejściowy spadek liczby 
2007 i o połowę niższy w 2008 r. Natomiast już w roku 2009 zanotowano zdecydowany 
wzrost liczby osób bezrobotnych. Słusznym wydaje się jednak, że tak widocznego spadku 
liczby bezrobotnych w roku 2007 nie można rozpatrywać w 
wcześniej zjawiska migracji, którego szczyt przypadał właśnie na rok 2006 i 2007
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Wskaźniki stopy bezrobocia dla Częstochowy są na przestrzeni ostatnich 5 lat zbliżone do 
średnich krajowych. Równocześnie są zdecydowanie gorsze od poziomu stóp bezrobocia w 
województwie Śląskim. Niepokojący jest tu wzrost stopy bezrobocia na przestrzeni r
2010, w którym rozwarcie nożycowe między średnią dla Częstochowy i województwa 
zwiększyło się do 1,7% (a w latach minionych właściwie nie przekraczało 1%).

Stopa bezrobocia w Częstochowie na tle miast w woj. Śląskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 

Wysoka stopa bezrobocia oznacza automatycznie wzrost liczby bezrobotnych, która także 
utrzymuje się w Częstochowie na wysokim poziomie, co obrazują poniższa tabela i wykres. 

Liczba bezrobotnych w Mieście Częstochowa w latach 2006-2010

LATA 

2006 2007 2008 2009

15 121 10 920 8 682 11 383

8 054 6 013 4 643 5 433

53,3 55,1 53,5 47,7

X - 4201 - 2238 + 

Dane statystyczne wykazują przejściowy spadek liczby bezrobotnych, największy w roku 
2007 i o połowę niższy w 2008 r. Natomiast już w roku 2009 zanotowano zdecydowany 
wzrost liczby osób bezrobotnych. Słusznym wydaje się jednak, że tak widocznego spadku 
liczby bezrobotnych w roku 2007 nie można rozpatrywać w oderwaniu od omówionego 
wcześniej zjawiska migracji, którego szczyt przypadał właśnie na rok 2006 i 2007
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Wskaźniki stopy bezrobocia dla Częstochowy są na przestrzeni ostatnich 5 lat zbliżone do 
średnich krajowych. Równocześnie są zdecydowanie gorsze od poziomu stóp bezrobocia w 
województwie Śląskim. Niepokojący jest tu wzrost stopy bezrobocia na przestrzeni roku 
2010, w którym rozwarcie nożycowe między średnią dla Częstochowy i województwa 
zwiększyło się do 1,7% (a w latach minionych właściwie nie przekraczało 1%). 

 

Wysoka stopa bezrobocia oznacza automatycznie wzrost liczby bezrobotnych, która także 
na wysokim poziomie, co obrazują poniższa tabela i wykres.  

2010 

2009 2010 

11 383 13 220 

5 433 6 359 

47,7 48,1 

+ 2701 + 1838 

bezrobotnych, największy w roku 
2007 i o połowę niższy w 2008 r. Natomiast już w roku 2009 zanotowano zdecydowany 
wzrost liczby osób bezrobotnych. Słusznym wydaje się jednak, że tak widocznego spadku 

oderwaniu od omówionego 
wcześniej zjawiska migracji, którego szczyt przypadał właśnie na rok 2006 i 2007. 

GLIWICE



 

Wykres :  Liczba bezrobotnych w Mieście Częstochowa w latach 2006
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 
 

 
Jak wynika z danych statystycznych 
na przestrzeni roku 2010. Niepokojącym zjawiskiem jest tu również struktura wiekowa i 
wykształceniowa osób bezrobotnych. Prawie 40% stanowią wśród nich osoby w przedzi
wiekowym 18-34 lat, natomiast 16 % to osoby z wykształceniem wyższym. Szczegółowe dane 
w tym zakresie  przedstawia poniższa tabela 
 
 
Tabela : Struktura wykształceniowa  bezrobotnych 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

BEZROBOTNI  WEDŁUG  POZIOMU  WYKSZTAŁCENIA 

   WYŻSZE (osoby / %) 

POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWOD. 
(osoby /% ) 

   ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                   
   (osoby / % ) 

   ZASADNICZE ZAWODOWE 
   (osoby / % ) 

   GIMNAZJALNE I PONIŻEJ 
   (osoby /  %) 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane zamieszczone na stronie 
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Liczba bezrobotnych w Mieście Częstochowa w latach 2006-2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 

Jak wynika z danych statystycznych – bardzo znaczący wzrost liczby bezrobotnych wystąpił 
na przestrzeni roku 2010. Niepokojącym zjawiskiem jest tu również struktura wiekowa i 
wykształceniowa osób bezrobotnych. Prawie 40% stanowią wśród nich osoby w przedzi

34 lat, natomiast 16 % to osoby z wykształceniem wyższym. Szczegółowe dane 
poniższa tabela oraz wykresy.  

wykształceniowa  bezrobotnych  w latach 2006-2010 

LATA 

2006 2007 2008 2009

BEZROBOTNI  WEDŁUG  POZIOMU  WYKSZTAŁCENIA  
1 699  

 11,2% 
1 365 
12,5% 

1 446 
16,7% 

1 758
15,4%

 3 673 
24,3% 

2 603 
23,8% 

 

2 207 
25,4% 

2 730
24,0%

ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                   1 143 
7,6% 

937 
8,6% 

812 
9,3% 

959
8,4%

4 216 
27,9% 

2 766 
25,3% 

2 120 
24,4% 

2 886
25,4%

4 390 
29,0% 

3 249 
29,8% 
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bardzo znaczący wzrost liczby bezrobotnych wystąpił 
na przestrzeni roku 2010. Niepokojącym zjawiskiem jest tu również struktura wiekowa i 
wykształceniowa osób bezrobotnych. Prawie 40% stanowią wśród nich osoby w przedziale 

34 lat, natomiast 16 % to osoby z wykształceniem wyższym. Szczegółowe dane 
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Dane statystyczne za lata 2006
polegającego na powiększaniu się wśród bezrobotnych grupy mieszkańców Miasta z 
wykształceniem wyższym. W roku 2010 mieszkańcy z wyższym wykształceniem stanowili 
ponad 16% wszystkich bezrobotnych. 
bezrobotnych), ale na koniec roku 2010 liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym 
wynosiła  aż  2 159 osób, co oznacza wz
Podobnie niekorzystny trend występuje wśród bezrobotnych w grupie wiekowej 
mieszkańców bardzo młodych; w wieku 18
bezrobotnych, a w liczbach bezwzględnych jest to aż 5
Częstochowy. Nie można wykluczyć sytuacji, że właśnie ta grupa mieszkańców: ludzi bardzo 
młodych, wykształconych, ambitnych i stanowiących cenny potencjał dla rozwoju miasta 
może stać się potencjalnymi migrantami do innych miast.
 
Wykres :. Struktura wiekowa 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie 
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Dane statystyczne za lata 2006-2010 wskazują na pogłębianie się niepokojącego zjawiska 
polegającego na powiększaniu się wśród bezrobotnych grupy mieszkańców Miasta z 

W roku 2010 mieszkańcy z wyższym wykształceniem stanowili 
% wszystkich bezrobotnych. W roku 2006 było to 1 699 osób

na koniec roku 2010 liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym 
159 osób, co oznacza wzrost o 24,5% (w liczbach bezwzglę

Podobnie niekorzystny trend występuje wśród bezrobotnych w grupie wiekowej 
mieszkańców bardzo młodych; w wieku 18-34 lat. Stanowią oni prawie 40% wszystkich 
bezrobotnych, a w liczbach bezwzględnych jest to aż 5 258 mieszkańców miasta 

wykluczyć sytuacji, że właśnie ta grupa mieszkańców: ludzi bardzo 
młodych, wykształconych, ambitnych i stanowiących cenny potencjał dla rozwoju miasta 
może stać się potencjalnymi migrantami do innych miast. 

wiekowa bezrobotnych  na koniec 2006 i 2010 r. według wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie www.pup.czestochowa.pl
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2010 wskazują na pogłębianie się niepokojącego zjawiska 
polegającego na powiększaniu się wśród bezrobotnych grupy mieszkańców Miasta z 

W roku 2010 mieszkańcy z wyższym wykształceniem stanowili 
W roku 2006 było to 1 699 osób (11% wszystkich 

na koniec roku 2010 liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym 
rost o 24,5% (w liczbach bezwzględnych 460 osób). 

Podobnie niekorzystny trend występuje wśród bezrobotnych w grupie wiekowej 
prawie 40% wszystkich 

258 mieszkańców miasta 
wykluczyć sytuacji, że właśnie ta grupa mieszkańców: ludzi bardzo 

młodych, wykształconych, ambitnych i stanowiących cenny potencjał dla rozwoju miasta 

według wieku 
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Wykres Nr …. Struktura bezrobocia na koniec 2006 i 2010r. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie 
 

 
Dane statystyczne zawarte w powyższych tabelach i wykresach jednoznacznie wykazują, że 
sytuacja na lokalnym rynku pracy ma 

W roku 2006 aż 56% wszystkich bezrobotnych to osoby z wykształceniem poniżej 
czyli z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz po gimnazjum i poniżej. Ś
miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej wystąpiła wówczas przede wszystkim wśród osób 
bez zawodu oraz w zawodach: asystent ekonomiczny, sprzedawca, technik mechan
ślusarz, mechanik samochodów osobowych, technik budownictwa, pozostali specjaliści do 
spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani.

Natomiast największy deficyt podaży siły roboczej wystąpił w zawodach: szwaczka, robotnik 
gospodarczy, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, pracownik biurowy.

Na koniec roku 2010 nadal utrzymuje się bardzo podobna struktura wykształceniowa wśród 
bezrobotnych. Ta sama grupa bezrobotnych (tj
oraz po gimnazjum i poniżej) stanowiła 50,1%. Potwierdza to, ze sytuacja na częstochowskim 
rynku pracy niestety nie zmienia się w sposób odczuwalny dla jego mieszkańców.                   
W opublikowanym przez Powiat
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa w I półroczu 2010r” 
czytamy, że: 

• zasadniczą liczbę bezrobotnych generowały zawody: sprzedawca, ślusarz, pracownik 
biurowy, asystent ekonomicz
budowlany, murarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, szwaczka, 
magazynier, mechanik samochodów osobowych,

• wśród zarejestrowanych absolwentów najwięcej bezrobotnych skupiały zawody: 

pedagog, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej 

niesklasyfikowani, specjalista zastosowań informatyki, inżynier budownictwa 
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Wykres Nr …. Struktura bezrobocia na koniec 2006 i 2010r. według wykształcenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie www.pup.czestochowa.pl

Dane statystyczne zawarte w powyższych tabelach i wykresach jednoznacznie wykazują, że 
sytuacja na lokalnym rynku pracy ma również ścisły związek ze szkolnictwem zawodowym.

W roku 2006 aż 56% wszystkich bezrobotnych to osoby z wykształceniem poniżej 
czyli z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz po gimnazjum i poniżej. Ś
miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej wystąpiła wówczas przede wszystkim wśród osób 
bez zawodu oraz w zawodach: asystent ekonomiczny, sprzedawca, technik mechan
ślusarz, mechanik samochodów osobowych, technik budownictwa, pozostali specjaliści do 
spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani. 

Natomiast największy deficyt podaży siły roboczej wystąpił w zawodach: szwaczka, robotnik 
zy, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, pracownik biurowy.

nadal utrzymuje się bardzo podobna struktura wykształceniowa wśród 
bezrobotnych. Ta sama grupa bezrobotnych (tj z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
oraz po gimnazjum i poniżej) stanowiła 50,1%. Potwierdza to, ze sytuacja na częstochowskim 
rynku pracy niestety nie zmienia się w sposób odczuwalny dla jego mieszkańców.                   
W opublikowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w miesiącu październiku 2010r. „Rankingu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa w I półroczu 2010r” 

zasadniczą liczbę bezrobotnych generowały zawody: sprzedawca, ślusarz, pracownik 
biurowy, asystent ekonomiczny, krawiec, technik mechanik, sprzątaczka, robotnik 
budowlany, murarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, szwaczka, 
magazynier, mechanik samochodów osobowych, 

wśród zarejestrowanych absolwentów najwięcej bezrobotnych skupiały zawody: 

pecjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej 

niesklasyfikowani, specjalista zastosowań informatyki, inżynier budownictwa 
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Dane statystyczne zawarte w powyższych tabelach i wykresach jednoznacznie wykazują, że 
ścisły związek ze szkolnictwem zawodowym. 

W roku 2006 aż 56% wszystkich bezrobotnych to osoby z wykształceniem poniżej średniego, 
czyli z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz po gimnazjum i poniżej. Średnia 
miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej wystąpiła wówczas przede wszystkim wśród osób 
bez zawodu oraz w zawodach: asystent ekonomiczny, sprzedawca, technik mechanik, 
ślusarz, mechanik samochodów osobowych, technik budownictwa, pozostali specjaliści do 

Natomiast największy deficyt podaży siły roboczej wystąpił w zawodach: szwaczka, robotnik 
zy, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, pracownik biurowy. 

nadal utrzymuje się bardzo podobna struktura wykształceniowa wśród 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

oraz po gimnazjum i poniżej) stanowiła 50,1%. Potwierdza to, ze sytuacja na częstochowskim 
rynku pracy niestety nie zmienia się w sposób odczuwalny dla jego mieszkańców.                   

owy Urząd Pracy w miesiącu październiku 2010r. „Rankingu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa w I półroczu 2010r” 

zasadniczą liczbę bezrobotnych generowały zawody: sprzedawca, ślusarz, pracownik 
ny, krawiec, technik mechanik, sprzątaczka, robotnik 

budowlany, murarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, szwaczka, 

wśród zarejestrowanych absolwentów najwięcej bezrobotnych skupiały zawody: 

pecjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej 

niesklasyfikowani, specjalista zastosowań informatyki, inżynier budownictwa - 

2006

2010
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budownictwo ogólne, inżynier organizacji i planowania produkcji, specjalista ochrony 

środowiska, inżynier inżynierii materiałowej, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel 

wychowania fizycznego, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, 

hotelarskich i turystycznych, specjalista administracji publicznej, pozostali 

inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska, pozostali inżynierowie górnicy, 

metalurdzy, chemicy 

• największą liczbę bezrobotnych pozostających bez pracy ponad  12 miesięcy od dnia 

rejestracji generowały zawody: sprzedawca, ślusarz, asystent ekonomiczny, 

pracownik biurowy, sprzątaczka, technik mechanik, robotnik pomocniczy w 

przemyśle przetwórczym, murarz, krawiec, mechanik samochodów osobowych, 

robotnik budowlany, przędzarz, szwaczka, technik budownictwa, elektromonter 

(elektryk) zakładowy; 

• Nie było żadnych osób długotrwale bezrobotnych w zawodach: farmaceuci, 

matematycy, dealerzy i maklerzy aktywów finansowych, lekarze weterynarii,  

biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, biofizycy, kierownicy działów reklamy, 

promocji i pokrewnych; 

1.7. Działania Miasta w zakresie wspierania aktywnych form bezrobocia 
 
Z danych zawartych w poniższej tabeli wynika, że na przestrzeni ostatnich 5 lat w 
Częstochowie przeznaczono znaczące środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu. Niemniej jest to tylko forma łagodzenia całości problemu, mającego nie tylko 
głębsze podłoże przyczynowe, ale także skutkowe. 

 
Tabela :  Wspieranie przez Miasto aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

ŚRODKI PRZEZNACZONE PRZEZ PUP                                                      
NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU - w tys. zł. 

FORMY 
LATA: 

2006    2007 2008 2009 2010 
PRACE INTERWENCYJNE 943 791 740 865 1 027 

ROBOTY PUBLICZNE  2 132 2 764 3 112 3 921 4 893 

PRACE SPOŁ. - UŻYTECZNE 253  259 311 261 317 

SZKOLENIA  1 375 1 974  2 026 2 735 4 699 

STAŻ I PRZYGOTOW. ZAWODOWE 7 057  6 909 11 358 10 444 14 243 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPOD. 

3 453   5 762  8 508 12 865 16 134 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA 
STANOWISKA PRACY 

1 106 2 875 4 874 7 317 11 810 

REFUNDACJA OPIEKI NAD DZIECKIEM 0 0,3 0,1 2,7 11,9 

KOSZTY DOJAZDU 76 126 207 221 368 

BADANIA LEKARSKIE 10 25 53 91 300 

KRUS 3 2 3 2 0,6 

STYPENDIA ZA NAUKĘ 16 12 7 6 12 

OGÓŁEM: 16 409 21 500 31 218 38 968 54 110 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie www.pup.czestochowa.pl 
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Podkreślić należy, że ogólnoekonomiczne i ogólnospołeczne skutki bezrobocia dotyczą nie 
tylko samych bezrobotnych. W dłuższym okresie czasu odbijają się one na funkcjonowaniu 
całego społeczeństwa i na ekonomicznych kosztach tego funkcjonowania, ponieważ:  
 

• pociągają za sobą drenaż finansów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne 
oraz na programy przeciwdziałania bezrobociu, 

• powodują zmniejszenie dochodów budżetowych miasta, ponieważ bezrobotni nie 

płacą podatków dochodowych, nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne, nie 

kupują towarów (ukryty podatek pośredni), 

• niemożność znalezienia pracy skłania młodych, wykształconych ludzi do emigracji 

zarobkowej 

• wzrasta przestępczość wśród bezrobotnych. Obecnie w Polsce gwałtowny wzrost 

przestępczości następuje szczególnie w rejonach ogarniętych bezrobociem.,  

• wzrasta liczba rozwodów,  

• Z badań wynika, iż pomiędzy bezrobociem i wynikającym z niego ubóstwem, a 

przestępczością występuje prosta zależność. Wynika ona z faktu, że określone formy 

biedy, jak również brak dostępu do pełnowartościowego zatrudnienia motywują 

poszczególne jednostki do zachowań sprzecznych z prawem, gdyż pozwala im to na 

rozładowanie napięcia oraz poprawę własnej sytuacji życiowej. 

 

Zarówno wskaźnik zatrudnienia, jak i stopa bezrobocia, a także analiza Powiatowego Urzędu 

Pracy potwierdza, że w Częstochowie na przestrzeni ostatnich 5 lat nie przybyło w sposób 

odczuwalny  miejsc pracy oferowanych przez pracodawców. Zachodzi więc pytanie o 

przyczynę takiego zjawiska: Czy Miasto Częstochowa jest mało atrakcyjne dla inwestorów i 

nowych pracodawców?  Czy władze samorządowe stworzyły w mieście dogodne warunki dla 

nowych podmiotów tworzących nowe miejsca pracy? Zważywszy na złożoność problemu 

oraz jego wagę dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Częstochowy wskazane jest 

przeprowadzenie w tym zakresie odrębnej, pogłębionej analizy z udziałem lokalnego 

samorządu gospodarczego.       

Niezależnie od tego konieczne wydaje się wdrożenie modernizacji oferty kształcenia 
zawodowego oraz dostosowanie jej do lokalnych i regionalnych potrzeb. Coraz bardziej 
zauważalna jest  konieczność rozbudowy i unowocześniania bazy szkół kształcenia 
zawodowego przystosowanej do wymagań dynamicznego rynku pracy. Jeżeli szkolnictwo 
zawodowe nie dostosuje programów kształcenia do wymogów rynku pracy wtedy stanie się 
istotnym czynnikiem zakłócającym  jego funkcjonowanie 
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2. Bezpieczeństwo publiczne 

Rada  Miasta Częstochowy już w roku 2006 uchwaliła Miejski Program zapobiegania 
przestępczości, ochrony porządku publicznego i poprawy bezpieczeństwa obywateli na lata 
2007-2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”. Jego konsekwentna realizacja przyczyniła 
się do spadku liczebności pewnych rodzajów przestępstw, co obrazują dane zamieszczone w 
poniższej tabeli.  
 
Tabela :  Struktura zagrożeń w Mieście Częstochowa w latach 2005-2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2006 2007 2008 2009 

LICZBA PRZESTĘPSTW OGÓŁEM: 9807 9629 8375 7140 7674 

1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu      

 1) zabójstwa 8 8 5 6 7 

 2) bójki, pobicia 96 119 117 94 109 

2. Przestępstwa przeciwko mieniu      

 1) kradzieże rzeczy ogółem, w tym: 2568 2187 1829 1742 1756 

  a) kradzieże samochodów 232 176 158 142 146 

  b) kradzieże z włamaniem 1154 1000 949 686 988 

  c) kradzieże i wymuszenia rozbójnicze 526 313 261 209 238 

3. Przestępstwa narkotykowe 471 434 485 375 442 

4. Przestępczość nieletnich 397 426 301 340 344 

5. Zdarzenia komunikacyjne      

 1) wypadki 434 504 529 516 570 

 2) kolizje 4061 4237 4288 4080 4035 

6. Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych      

 1) zabici 22 13 21 13 21 

 2) ranni 517 641 657 641 699 

7. Liczba przestępstw popełnianych pod wpływem alkoh. 1421 1415 1172 935 917 

 
Statystyka przestępstw stała się dla władz miasta sygnałem o konieczności opracowania i 
przyjęcia do realizacji podobnego, zaktualizowanego programu na kolejne lata. Uchwałą 
Rady Miasta z dnia 8 listopada 2010 uchwalono podobny Program na lata 2011-2014. 

 
2.1.Zagrożenie przestępczością  
 
Postępujące od kilkunastu lat zjawisko ubożenia niektórych grup mieszkańców, zwłaszcza 
rodzin dotkniętych bezrobociem powoduje narastanie zjawisk kryzysowych w rodzinach i 
patologii społecznych; przejawia się wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz 
degradacją przestrzeni miejskiej – zahamowaniem rozwoju usług, niszczeniem budynków 
mieszkalnych, dewastacją mienia publicznego. 
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy jest wiarygodnym wskaźnikiem stanu 

bezpieczeństwa. Natomiast tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania, wykroczeń i 

przestępstw o tak zwanym mniejszym ciężarze gatunkowym skutkuje wzrostem przestępczości, 

szczególnie poważnych przestępstw. Główne zagrożenia występujące w Częstochowie można 

podzielić na następujące kategorie: 
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• zagrożenia działalnością grup przestępczych, 

• zagrożenia ze strony osoby lub grupy osób; chuligaństwo, wandalizm, skutki 

uzależnień, działania niezgodne z prawem, 

• zagrożenia patologiami społecznymi, 

• zagrożenia komunikacyjne,  

• zagrożenia dzieci i młodzieży; zaniedbania rodzinne, wychowawcze, działalność sekt, 

patologie, uzależnienia, 

2.2. Działalność Straży Miejskiej 

Widoczna obecność służb ochrony porządku publicznego, szybka naprawa szkód 
wyrządzonych przez wandali powoduje wypieranie grup chuligańskich z obszarów ich 
aktywności i rozproszenie. Prowadzone równocześnie długofalowe działania 
prewencyjne i wychowawcze usuwają przyczyny zagrożeń. Bardzo ważną rolę odgrywa 
także koordynacja działań samorządowych i rządowych inspekcji, służb, straży, 
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Jest ona podstawą utrzymania i 
sukcesywnej poprawy bezpieczeństwa w Częstochowie. Zadania w tym zakresie 
realizowane są  zarówno przez Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską a także – w 
określonym zakresie - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta. 
Istotnym uzupełnieniem działań Policji, związanych z zapewnieniem porządku 
publicznego w mieście jest funkcjonowanie Straży Miejskiej. Straż wykonuje zadania w 
zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, 
a także inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Częstochowy w 
sprawach, które nie są zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów 
administracji rządowej i samorządowej.  
 
 Rozmiary i efekty przykładowych działań Straży Miejskiej przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela :  Działania Straży Miejskiej w latach 2006-2010 
 

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ - LICZBA SPRAW 

RODZAJ SPRAWA 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYJĘTE ZGŁOSZENIA 14.576 13.444 13.192 15.379 15.864 

INTERWENCJE 44.674 4.7402 38.668 40.477 41.351 

ILOŚĆ NAŁOŻONYCH MANDATÓW  (ogółem) 6.068 6.180 3.873 5.091 4.953 

KWOTA NAŁÓŻONYCH MANDATÓW 563.300 588.825 361.290 530.510 494.060 

WNIOSKI SKIEROWANE DO SĄDU 877 765 761 878 938 

Źródło: dane opracowane przez  Straż Miejską w Częstochowie. 
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Powyższe dane obrazują pozytywne efekty działań Straży Miejskiej, podejmowanych dla 

podwyższenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta Częstochowy. Wzrost 

liczby przyjętych zgłoszeń na przestrzeni lat 2006-2010 o 8,8% potwierdza wzrost zaufania 

społeczeństwa do skuteczności działań Straży Miejskiej. Równocześnie jednak jest to sygnał 

wskazujący na konieczność kontynuacji  tych działań.  W okresie tym nastąpił jednak 

widoczny spadek (o7,5%) bezpośrednich interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 

spadek ilości nałożonych mandatów – aż o 19%. 

2.3. Działalność  Policji w Częstochowie 

Komenda Miejska Policji  w Częstochowie odnotowała w 2010 roku 2 233 zatrzymania 

sprawców na gorącym uczynku przestępstwa. Jest to o 425 więcej niż w 2009 roku. Z tej 

liczby 1 070 to sprawcy przestępstw o charakterze kryminalnym (więcej o 127), a 1 163 to 

sprawcy przestępstw drogowych. W ubiegłym roku policjanci garnizonu częstochowskiego 

podjęli ogółem 30 762 interwencje (z czego 23417 w samej Częstochowie), w tym 700 

interwencji domowych. 

Bardzo dobre wyniki przynosi realizacja porozumienia zawartego pomiędzy prezydentem 

miasta a komendantem miejskim policji dotyczące współdziałania w zakresie reakcji na 

zdarzenia ujawniane na obszarze objętym działaniem Systemu Monitoringu Wizyjnego 

Miasta. W 2010 dzięki monitoringowi  ujawniono 12 przestępstw  oraz  przeprowadzono 68 

interwencji w miejscach publicznych. W policyjnej statystyce Częstochowa świetnie wypada 

w zakresie bezpieczeństwa na imprezach masowych. W trakcie przeprowadzonych 

zabezpieczeń imprez masowych w 2010 roku nie odnotowano ani  jednego przypadku 

zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego czy niszczenia mienia. Odnotowano 

natomiast 25 ekscesów chuligańskich na stadionach, z czego 22 związane z wykroczeniami 

oraz 3 przestępstwa (sprawcy zatrzymani). Podczas imprez sportowych zatrzymanych zostało 

łącznie 7 kibiców. Częstochowski wskaźnik wykrywalności jest wyższy od średniej 

wojewódzkiej o 4,5 proc.  

2.3. Działania Miasta w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
 
Miasto realizuje już drugą edycję Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”. Działania 

podejmowane w ramach tych programów koncentrują się w kilku segmentach 

tematycznych, a mianowicie: 

• Restrykcyjno – represyjny 

• Prewencyjno – wychowawczy 

• Porządkowy 

• Komunikacyjny 

• Zagrożeń kryzysowych 

• Promocyjno – informacyjny 
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W ramach tych kierunków realizowane jest kilka programów tematycznych, wśród których 

wymierne efekty oraz istotne znaczenie mają:  

 „Pomagajmy Sobie”,  „Sąsiedzkie czuwanie”, „Zero tolerancji”,  „Giełda pracy”,  „Rozbita 

szyba”,  „Czyste miasto”. 

 

3.  Ochrona zdrowia  
3.1. Funkcjonowanie służby zdrowia w Mieście Częstochowa 
 
System opieki zdrowotnej w Polsce kształtowany jest przez dwie podstawowe ustawy: 

• Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

• Ustawę o zakładach opieki zdrowotnej 
 
Ustawy te określają między innymi warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, zadania władz publicznych, zasady funkcjonowania i 
zadania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zasady  funkcjonowania zakładów opieki 
zdrowotnej. Instytucją odpowiedzialna za zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla osób 
ubezpieczonych oraz członków ich rodzin jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje 
świadczenia zdrowotne oraz zapewnia refundację leków.  
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami działania samorządu Miasta w zakresie opieki 

zdrowotnej ograniczają się w zasadzie do:  

• Inicjowania i udziału w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających 

do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i ich skutkami, 

• Pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowe odpowiedzialności za zdrowie i 

na rzecz ochrony zdrowia, 

• Opracowywania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych 

potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta, 

• Przekazywania Marszałkowi Województwa  informacji o realizowanych na terenie 

Miasta programach zdrowotnych 

Świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego realizowane są przez 

publiczne i niepubliczne podmioty medyczne, tj. zakłady opieki zdrowotnej, grupowe i 

indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, które mają zawarty kontrakt z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą korzystać ze 

świadczeń opieki zdrowotnej na tych samych zasadach jak ubezpieczeni, pod warunkiem, że 

spełniają kryteria o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W Częstochowie funkcjonuje 5 szpitali ogólnych, dysponujących łącznie 1 608  łóżkami, plus  

28 stanowisk dializ oraz 55 miejsc psychiatrycznych.   
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Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców wynosi w Częstochowie 69,5 czyli jest znacznie 

wyższy niż średni dla województwa Śląskiego. 

Nadzór nad szpitalami sprawują: 

• Wojewódzki szpital Specjalistyczny – Marszałek Woj. Śląskiego  (63% wszystkich łóżek 

szpitalnych w Częstochowie.) 

• Miejski Szpital Zespolony – Rada Miasta Częstochowy (36,5% wszystkich łóżek) 

• Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” (0,5% wszystkich łóżek w mieście) 

Z analizy przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta wynika, że największa 

liczba wszystkich pacjentów Częstochowy hospitalizowana jest z powodu: 

• chorób układu krążenia – 18% wszystkich hospitalizacji 

• nowotworów  - 15% wszystkich hospitalizacji 

• chorób układu moczowo-płciowego  -  prawie 10% 

• chorób układu trawiennego  - 8% 

• chorób układu oddechowego  - 7% 

 

Miasto Częstochowa posiada uchwalony w roku 2008 Program Profilaktyki i Promocji 

Zdrowotnej na lata 2009-2013. Określa on istotne elementy polityki zdrowotnej i wyznacza 

kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców oraz zaspokojenia ich 

potrzeb zdrowotnych. Realizacja wytyczonych kierunków działań rozpoczęła się w 

Częstochowie w warunkach przedstawionych w poniższej tabeli. 

 
Tabela :  Łóżka szpitalne i apteki w Mieście Częstochowie oraz woj. Śląskim w 2008r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
LICZBA 

SZPITALI 
OGÓLNYCH 

 
 

 
ŁÓŻKA W 

SZPITALACH 
OGÓLNYCH NA       
10 tys. MIESZK. 

 

LICZBA APTEK 
 

LICZBA LUDNOŚCI 
NA 1 APTEKĘ 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 113 54,6 1 176 3 946 

CZĘSTOCHOWA 5 69,3 93 2 573 

BIELSKO – BIAŁA 9 64,5 55 3 189 

BYTOM 3 85,5 45 4 061 

GLIWICE 4 50,4 51 3 848 

ZABRZE 6 66,1 42 4 486 

CHORZÓW 5 75,1 25 4 520 

KATOWICE 13 108,2 100 3 085 

SOSNOWIEC 5 70,1 67 3 273 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony www.stat.gov.pl 
 



 

Dane w tym zakresie wykazują, że w 
szpitalnych ogólnych na 10 tys. mieszkańców 
Śląskim (54,6). Równocześnie był on niższy nie tylko od samych Katowic (108,2), ale także od 
Chorzowa (75,1) I Sosnowca (70,1).
 
Zdecydowanie najlepsza sytuacja wśród miast województwa występowała natomiast w 
Częstochowie w zakresie dostępności mieszkańców do aptek. W Częstochowie na 1 aptekę 
przypadało tylko 2 573 mieszkańców, podczas gdy średnio w województwie 
mieszkańców, a w niektórych miastach (Bytom, Zabrze, Chorzów) 
mieszkańców. 
Odrębnej analizy wymaga ambulatoryjna opieka zdrowotna, która obejmuje:

• Podstawową opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych przez lekarza 
pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położne, 

• Specjalistyczną opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne udzielane przez 
lekarza specjalistę we wszystkich dziedzinach medycyny oraz lekarza dentystę

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są przez zakłady opieki 
zdrowotnej i praktyki lekarskie. W końcu 20
funkcjonowało ogółem 174 zakład
zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
 
Miasto Częstochowa dysponuje 69 łóżkami w szpitalach ogólny

w stosunku do średniej wojewódzkiej

Jednak lepsze wskaźniki mają jednak : Bytom (85,5), Chorzów (75,1), Sosnowiec (70,1). 

Sytuację w tym zakresie obrazuje poniższy wykres.

Wykres :  Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. Mieszkańców w Częstochowie na
województwa i innych miast w roku 2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 
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Dane w tym zakresie wykazują, że w roku 2008 w Częstochowie wskaźnik liczby łóżek 
szpitalnych ogólnych na 10 tys. mieszkańców wynosił 69,3 i był korzystniejszy niż w woj. 

(54,6). Równocześnie był on niższy nie tylko od samych Katowic (108,2), ale także od 
Chorzowa (75,1) I Sosnowca (70,1). 

Zdecydowanie najlepsza sytuacja wśród miast województwa występowała natomiast w 
dostępności mieszkańców do aptek. W Częstochowie na 1 aptekę 

573 mieszkańców, podczas gdy średnio w województwie 
mieszkańców, a w niektórych miastach (Bytom, Zabrze, Chorzów) –

ambulatoryjna opieka zdrowotna, która obejmuje:

Podstawową opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych przez lekarza 
pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położne,  

listyczną opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne udzielane przez 
lekarza specjalistę we wszystkich dziedzinach medycyny oraz lekarza dentystę

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są przez zakłady opieki 
lekarskie. W końcu 2010 roku w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

zakłady opieki zdrowotnej, z czego 94,8 % stanow
zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

dysponuje 69 łóżkami w szpitalach ogólnych na 10 tys. mieszkańców, co 

w stosunku do średniej wojewódzkiej, wynoszącej 54,6 – jest wskaźnikiem korzystnym. 

Jednak lepsze wskaźniki mają jednak : Bytom (85,5), Chorzów (75,1), Sosnowiec (70,1). 

Sytuację w tym zakresie obrazuje poniższy wykres. 

Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. Mieszkańców w Częstochowie na
województwa i innych miast w roku 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 
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ŁÓZKA W SZPITALACH 
OGÓLNYCH NA 10 TYS. 
MIESZKAŃCÓW

Częstochowie wskaźnik liczby łóżek 
zystniejszy niż w woj. 

(54,6). Równocześnie był on niższy nie tylko od samych Katowic (108,2), ale także od 

Zdecydowanie najlepsza sytuacja wśród miast województwa występowała natomiast w 
dostępności mieszkańców do aptek. W Częstochowie na 1 aptekę 

573 mieszkańców, podczas gdy średnio w województwie – 3 946 
– ponad 4 tysiące 

ambulatoryjna opieka zdrowotna, która obejmuje: 

Podstawową opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych przez lekarza 

listyczną opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne udzielane przez 
lekarza specjalistę we wszystkich dziedzinach medycyny oraz lekarza dentystę 

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są przez zakłady opieki 
roku w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

% stanowiły niepubliczne 

ch na 10 tys. mieszkańców, co 

jest wskaźnikiem korzystnym. 

Jednak lepsze wskaźniki mają jednak : Bytom (85,5), Chorzów (75,1), Sosnowiec (70,1). 

Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. Mieszkańców w Częstochowie na tle 

 

ŁÓZKA W SZPITALACH 
OGÓLNYCH NA 10 TYS. 
MIESZKAŃCÓW
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Liczbę łóżek w poszczególnych szpitalach w Mieście oraz kształtowanie się wskaźnika liczby 

łóżek na 10 tys. mieszkańców w okresie 2006-2010 przedstawia poniższa tabela.  

 
Tabela : Liczba łóżek w szpitalach Miasta Częstochowy w latach 2006-2010 

SZPITAL 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

MIEJSKI SZPITAL 
ZESPOLONY 
 

617 
+ 30 miejsc 
psychiatr. 

637 
+ 30 miejsc 
psychiatr. 

639  
+ 30 miejsc 
psychiatr. 

639  
+30 miejsc 
psychiatr. 

522 
+30 miejsc 
psychiatr. 

- 15,4% 

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
ZESPOLONY 
 

487  
+ 8 st. 
dializ. 

+ 25 miejsc 
psychiatr. 

487 
+ 8 st.dializ. 
+ 25 miejsc 
psychiatr. 

487 
+ 8 st.dializ. 
+ 25 miejsc 
psychiatr. 

462 
+8 st.dializ. 
+ 25 miejsc 
psychiatr. 

406 
+8 st.dializ. 
+ 25 miejsc 
psychiatr. 

- 16,7% 

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY 
 

652 
+ 12 st. 
dializ. 

656 
+ 12 st. 
dializ. 

656 
+ 12 st.dial. 

636 
+ 12 st. 
dializ. 

605 
+ 20 

st.dializ. 
- 7,8% 

SZPITAL CHORÓB 
WEWN. „HUTNICZY” 
 

65 65 65 65 75 +15,4% 

RAZEM 

1 821 
+ 55 miejsc 
psych.; 20 
st. dializ. 

1 845 
+ 55 miejsc 
psych.; 20 
st. dializ. 

1 847 
+ 55 miejsc 
psych.; 20 
st. dializ. 

1 802 
+ 55 miejsc 
psych.; 20 
st. dializ. 

1 608 
+ 55 miejsc 
psych.; 28 
st. dializ. 

- 11,7% 

WSKAŹNIK LICZBY 
ŁÓŻEK NA 10 TYS. 
MIESZKAŃCÓW 

74,3 76,1 76,7 75,3 69,5 - 4,8 

Źródło: dane Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy 

 

Powyższe dane wykazują, że w analizowanym okresie wystąpiło bardzo niekorzystne dla 

mieszkańców Miasta Częstochowy zjawisko generalnego zmniejszenia się liczby łóżek w 

szpitalach ogólnych.  

Ogółem – we wszystkich szpitalach – liczba łóżek zmniejszyła się aż o 213 łóżek, czyli prawie 

o 12%. Dla mieszkańców miasta oznacza to oczywiście większe utrudnienie w dostępności 

tego typu leczenia. Potwierdza to również wskaźnik łóżek na 10 tys. mieszkańców, który 

spadł z 74,3 w roku 2006 do 69,5 w roku 2010. 

 

 



 

Wykres : Liczba łóżek szpitalnych ogółem oraz w Miejskim Szpitalu Zespolonym

3.2. Personel medyczny w szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej
 
Na koniec roku 2010 liczba lekarzy pracujących w Częstochowie wynosiła ogółem 
Oznacza to spadek o 9 % w porównaniu z rokiem 2006. 
pielęgniarek – uznaje się, że optymalny wskaźnik pielęgniarek przypadających na 1 tys. 
mieszkańców wynosi 8. W Częstochowie wskaźnik ten wynosi 7,6 %. 
 
Niedobór kadry pielęgniarskiej spowodowany jes
zarobkową. Na podkreślenie zasługuje uwaga, że w kontekście omówionych wcześniej 
trendów demograficznych (starzenie się społeczeństwa) i wzrastającego zapotrzebowania na 
opiekę długoterminową i opiekuńczo 
istotnym problemem.  
 
Tabela : Personel medyc
mieszkańców Częstochowy  

PERSONEL MEDYCZNY W POSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE

LEKARZE RODZINNI 

LEKARZE PEDIATRZY 

LEKARZE INNI SPECJALIŚCI 

PIELĘGNIARKI 

POŁOŻNE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 

Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie.
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Liczba łóżek szpitalnych ogółem oraz w Miejskim Szpitalu Zespolonym

Personel medyczny w szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej

Na koniec roku 2010 liczba lekarzy pracujących w Częstochowie wynosiła ogółem 
% w porównaniu z rokiem 2006. Natomiast w odniesieniu do 

uznaje się, że optymalny wskaźnik pielęgniarek przypadających na 1 tys. 
W Częstochowie wskaźnik ten wynosi 7,6 %.  

Niedobór kadry pielęgniarskiej spowodowany jest – podobnie jak w całym kraju 
zarobkową. Na podkreślenie zasługuje uwaga, że w kontekście omówionych wcześniej 
trendów demograficznych (starzenie się społeczeństwa) i wzrastającego zapotrzebowania na 
opiekę długoterminową i opiekuńczo – pielęgnacyjną, zjawisko to może niebawem stać się 

Personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej  
 w latach 2003-2007 

PERSONEL MEDYCZNY W POSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2003 2004 2005 

17 20  21 

32 34  30 

64 56  55 

 190  220  222 

 26 23  26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl oraz danych Wydziału 

Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie. 
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2009
2010

LICZBA ŁÓŻEK OGÓŁEM LICZBA ŁÓŻEK W SZPITALU MIEJSKIM

Liczba łóżek szpitalnych ogółem oraz w Miejskim Szpitalu Zespolonym 

 
Personel medyczny w szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej  

Na koniec roku 2010 liczba lekarzy pracujących w Częstochowie wynosiła ogółem 763. 
Natomiast w odniesieniu do 

uznaje się, że optymalny wskaźnik pielęgniarek przypadających na 1 tys. 

podobnie jak w całym kraju – migracją 
zarobkową. Na podkreślenie zasługuje uwaga, że w kontekście omówionych wcześniej 
trendów demograficznych (starzenie się społeczeństwa) i wzrastającego zapotrzebowania na 

acyjną, zjawisko to może niebawem stać się 

w podstawowej opiece zdrowotnej  na 10 tys. 

PERSONEL MEDYCZNY W POSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ 

2006 2007 

 22 20  

 31  32 

 50  47 

 217  227 

 21  17 

oraz danych Wydziału 

LICZBA ŁÓŻEK W SZPITALU MIEJSKIM



 

Jak wynika z powyższych danych, na przestrzeni ostatnich lat  zatrudnienie lekarzy 

rodzinnych oraz pediatrów w podstawowej opiece zdrowotnej było stabilne. Bardzo 

poważny spadek zatrudnienia, tj. z 64 w roku 2003 do 47 odnotowano natomiast w grupie 

lekarzy specjalistów. Jest to spadek aż o 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna obejmuje:

• Podstawową opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych przez lekarza 
pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położne, 

 

• Specjalistyczną opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zd
lekarza specjalistę we wszystkich dziedzinach medycyny oraz lekarza dentystę

 
 
 

Wykres :  Personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej w Częstochowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 

Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie.

 

Zdecydowanie odmiennie ukształtował się w ostatnich latach poziom zatrudnienia 

pełnych etatach w szpitalach na terenie Miasta Częstochowy. Na 

lekarzy zatrudnionych w częstochowskich szpitalach wynosiła 415, co w stosunku do roku 

2006 oznacza spadek o ponad 10%, a w liczbach bezwzględnych 
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Jak wynika z powyższych danych, na przestrzeni ostatnich lat  zatrudnienie lekarzy 

innych oraz pediatrów w podstawowej opiece zdrowotnej było stabilne. Bardzo 

poważny spadek zatrudnienia, tj. z 64 w roku 2003 do 47 odnotowano natomiast w grupie 

lekarzy specjalistów. Jest to spadek aż o 27%.   

Ambulatoryjna opieka zdrowotna obejmuje: 

Podstawową opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych przez lekarza 
pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położne,  

Specjalistyczną opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne udzielane przez 
lekarza specjalistę we wszystkich dziedzinach medycyny oraz lekarza dentystę

Personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej w Częstochowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl oraz danych Wydziału 

Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie. 

Zdecydowanie odmiennie ukształtował się w ostatnich latach poziom zatrudnienia 

pełnych etatach w szpitalach na terenie Miasta Częstochowy. Na koniec roku 2009 liczba 

lekarzy zatrudnionych w częstochowskich szpitalach wynosiła 415, co w stosunku do roku 

2006 oznacza spadek o ponad 10%, a w liczbach bezwzględnych – spadek o 47 lekarzy.

2004 2005 2006

LEKARZE RODZINNI PEDIATRZY SPECJALIŚCI PIELĘGNIARKI

Jak wynika z powyższych danych, na przestrzeni ostatnich lat  zatrudnienie lekarzy 

innych oraz pediatrów w podstawowej opiece zdrowotnej było stabilne. Bardzo 

poważny spadek zatrudnienia, tj. z 64 w roku 2003 do 47 odnotowano natomiast w grupie 

Podstawową opiekę zdrowotną, czyli świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielanych przez lekarza 

rowotne udzielane przez 
lekarza specjalistę we wszystkich dziedzinach medycyny oraz lekarza dentystę 

Personel medyczny w podstawowej opiece zdrowotnej w Częstochowie 

 

oraz danych Wydziału 

Zdecydowanie odmiennie ukształtował się w ostatnich latach poziom zatrudnienia na 

koniec roku 2009 liczba 

lekarzy zatrudnionych w częstochowskich szpitalach wynosiła 415, co w stosunku do roku 

spadek o 47 lekarzy. 
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Tabela :  Personel medyczny w szpitalach miasta Częstochowy w latach 2006-2010 

PERSONEL MEDYCZNY W SZPITALACH - PEŁNOZATRUDNIENI 

ZAWÓD 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2009/2006 

LEKARZE 462  442  424   415 - 10,2% 

PIELĘGNIARKI  1 221  1 202  1 198  1 214 - 0,6% 

POŁOŻNE  169 172   176  181 +7,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl oraz danych Wydziału 

Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie. 

 

Podobnie jak w podstawowej opiece zdrowotnej, również w szpitalach wystąpił w 

analizowanym okresie widoczny spadek liczby lekarzy zatrudnionych na pełnych etatach. W 

liczbach bezwzględnych – ubyło 47 lekarzy, co oznacza spadek zatrudnienia o 10,2% 

Spadek zatrudnienia wystąpił także w Miejskim Szpitalu Zespolonym, co obrazuje poniższa 

tabela. 

 
Tabela :  Personel medyczny w Miejskim Szpitalu Zespolonym – pełnozatrudnieni                 
                                                                w latach 2006-2010  

ZAWÓD 

 

LATA 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2010/2006 
 LEKARZE 127 117 102 96 93 - 26,8% 

PIELĘGNIARKI 415 405 400 404 400 - 3,7% 

POŁOŻNE 40 38 38 39 39 - 0,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie 

 
Zatrudnienie personelu medycznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym wykazało 

zdecydowanie odmienne trendy niż w skali całego miasta. Na przestrzeni lat 2006-2010 

wystąpił bardzo znaczący spadek liczby zatrudnionych na pełnych etatach lekarzy. Jest to 

spadek prawie o 27%, co w liczbach bezwzględnych oznacza 34 etaty lekarskie. Główną 

przyczyną tego zjawiska są kolejne zmiany organizacyjne Szpitala, powodujące likwidację, lub 

ograniczenie zakresu działania poszczególnych Oddziałów, w tym między innymi poprzez 

przekazanie usług dla określonej grupy pacjentów do Wojewódzkiego do innych Szpitali w 

mieście. 
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3.3. Zadłużenie Miejskiego Szpitala Zespolonego 

Zasadniczą przesłanką oceny kondycji finansowej szpitala jest poziom jego zadłużenia, a 

szczególności przebieg trendu zadłużenia na przestrzeni lat. W przypadku Miejskiego Szpitala 

Zespolonego zjawisko to przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli: 

Tabela :  Zadłużenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w latach 2006-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 2008 2009 2010 

 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w 
tym: 

45 289 913 49 321 512 50 724 796 46 782 797 46 662 520 

wymagalne 18 244 611 4 591 903 1 447 394 3 996 579 6 217 692 

% udział zobow. wymagalnych 40,3% 9,3% 2,8% 8,5% 13,3% 

Źródło: dane Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie. 
 

Poziom zadłużenia Szpitala jest wysoki, a szczególnie niekorzystny jest fakt utrzymywania się 
wysokiego stanu, a nawet wzrostu zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Miejskiego 
Szpitala Zespolonego wpływa w sposób bardzo istotny na ogólną ocenę płynności finansowej 
Miasta Częstochowy. Jakkolwiek jest to wpływ pośredni, to jednakże zwróciła na to uwagę 
nawet międzynarodowa Agencja Ratingowa FITCH, stwierdzając że:  
 
„Wysokie ryzyko pośrednie dla Częstochowy wynika z trudnej sytuacji finansowej szpitala 
miejskiego. Na koniec 2009 r. (niezależnie od bieżących długów) szpital wykazywał 21 mln 
zł zadłużenia poręczonego przez Miasto oraz 25 mln zł innych zobowiązań. Częstochowa 
rozważa przekształcenie szpitala w spółkę, co w opinii Fitch może wiązać się z przejęciem 
części jego zobowiązań przez Miasto”. 
 
Opinia ta wynika z faktu, że przy przekształcaniu szpitala lub przychodni w spółkę samorząd 
lokalny, do którego placówka ta należy, musi przejąć na siebie całe jej zadłużenie. Dopiero 
wtedy może zlikwidować publiczny zakład, który dotychczas zajmował się opieką medyczną.  
Ostatecznej  decyzji  dotyczącej  przekształcenia  Szpitala Miasto nadal nie podjęło. 
Natomiast analiza danych  statystycznych  w zakresie zadłużenia Miejskiego Szpitala nie 
napawa optymizmem. Jak wynika z powyższej tabeli, zobowiązania ogółem w całym 
analizowanym okresie utrzymują się niestety na jednakowym, bardzo wysokim poziomie, 
oscylując na granicy 45-50 mln zł.  
Generalnie znacznie korzystniej należy natomiast ocenić sytuację w zakresie poziomu 
zobowiązań wymagalnych na koniec każdego roku, czyli tych  których  minął termin 
płatności. Z kwoty 18 mln w roku 2006, spadły one do 6 mln na koniec roku 2010, czyli o 
67%. Jest to zjawisko pozytywne, niemniej jednak niepokoić powinien bardzo znaczny, bo  
55% wzrost tych zobowiązań w stosunku do roku 2009. Jest to wzrost o kwotę 2 221 zł. 
Obrazuje to poniższy wykres. 
 
Podkreślenia wymaga także fakt, że zobowiązania ogółem w tym Szpitalu w latach 2006-
2010 utrzymują się niemal na tym samym poziomie, mimo że w tym samym okresie liczba 
łóżek zmniejszyła się o 95, czyli o 15,4%. 
 



 

 
Wykres :  Zadłużenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w latach 2006

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta

 
Od 1 lipca 2011r. wchodzi w życie 
obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki
szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu 
terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, samorządy w ciągu 12 miesięcy będą 
zmuszone do zmiany formy organizacyjno
kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego lik
Nowa ustawa o działalności leczniczej, 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu 

w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powst

musiały być spółkami.  

Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej 

likwidacji spzoz. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz i 

przejmie jego prawa i obowiązki.

Bardzo korzystnym rozwiązaniem prawnym aktualnego projektu ustawy jest postanowienie, 

że Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły skorzystać 

z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale

dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z 

tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych 

pozostałych do spłaty. 

Organ założycielski Miejskiego Szpitala Zespolonego p

zadłużenia i tego, że udźwignięcie wszystkich zobowiązań 
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Zadłużenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w latach 2006-2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta 

Od 1 lipca 2011r. wchodzi w życie nowa ustawa o działalności leczniczej, która 
obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednakże samorządy, które nie przekształcą 
szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu 

dzenia sprawozdania finansowego.  
W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, samorządy w ciągu 12 miesięcy będą 
zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę 
kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji. 
Nowa ustawa o działalności leczniczej, uniemożliwia także tworzenie nowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu 

w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powst

Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej 

likwidacji spzoz. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz i 

przejmie jego prawa i obowiązki. 

Bardzo korzystnym rozwiązaniem prawnym aktualnego projektu ustawy jest postanowienie, 

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły skorzystać 

z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale

dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z 

tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych 

Organ założycielski Miejskiego Szpitala Zespolonego posiada pełną świadomość wielkości 

zadłużenia i tego, że udźwignięcie wszystkich zobowiązań Szpitala przekracza możliwości 
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3 996 579
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nowa ustawa o działalności leczniczej, która nie nakazuje  
orządy, które nie przekształcą 

szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu 

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, samorządy w ciągu 12 miesięcy będą 
prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę 

tworzenie nowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu 

w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą 

Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej 

likwidacji spzoz. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz i 

Bardzo korzystnym rozwiązaniem prawnym aktualnego projektu ustawy jest postanowienie, 

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły skorzystać 

z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale-spółki otrzymają 

dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z 

tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych 

świadomość wielkości 

przekracza możliwości 

2010

46 662 520

6 217 692
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budżetu Miasta. W obecnej sytuacji prawnej słusznym wydaje się wniosek o konieczności 

pilnego przygotowywania wszelkich analiz niezbędnych do podjęcia optymalnej decyzji w 

kwestii przyszłej formy prawnej Szpitala – najkorzystniejszej przede wszystkim dla 

potencjalnych pacjentów, ale także zgodnej z postanowieniami nowych uregulowań 

prawnych oraz możliwości finansowych budżetu  Miasta.      Jest to problem bardzo trudny, 

ale równocześnie bardzo pilny. 

 3.4.Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Częstochowy  

W miesiącu kwietniu 2008 r. Rada Miasta Częstochowy uchwaliła Program Promocji i 

Profilaktyki Zdrowotnej dla mieszkańców Częstochowy na lata 2009-2013. Uwzględnia on 

głównie kierunki profilaktyki w zakresie najczęstszych chorób mieszkańców Częstochowy. 

Głównym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców 

Częstochowy poprzez wczesne wykrywanie chorób oraz podnoszenie świadomości 

zdrowotnej społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i 

możliwości oddziaływania na własne zdrowie. W Programie wytyczono 7 głównych 

kierunków działań samorządu częstochowskiego w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców. Są to: 

• Profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka prostaty 

• Profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka jelita grubego 

• Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

oraz korygowanie nieprawidłowości 

• Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy (HPV) 

• Szczepienia ochronne przeciw grypie  

• Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, 

onkologicznych, metabolicznych, alergicznych 

• Program edukacji zdrowotnej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w 

zakresie zdrowego żywienia 

Zważywszy na przypadający w bieżącym roku półmetek realizacji Programu wskazane jest 

przeprowadzenie analizy stopnia realizacji wytyczonych kierunków oraz ewentualnej 

potrzeby weryfikacji tych kierunków i ich aktualizacji. 

 
3.4. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-1013  
 
Uchwalony przez Radę Miasta w miesiącu październiku 2006 r. Program Działań na rzecz 

niepełnosprawnych na lata 2007-2013 pod nazwą „CZĘSTOCHOWA NIEPEŁNOSPRAWNYM” 

jest kontynuacją wcześniejszego Programu na lata 2001-2006. Celem nadrzędnym tego 

Programu jest promocja równych szans niepełnosprawnych w życiu społecznym i 
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gospodarczym. Realizacja tego celu odbywa się już 4 lata i następuje poprzez wytyczone 
kierunki działań, obejmujące: 

• Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do 
edukacji, kultury i sportu 

• Tworzenie warunków pełnego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej 
i rehabilitacji 

• Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez system pomocy społecznej 

• Integracje osób niepełnosprawnych i rozwój środowiskowych form pomocy 

• Likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych, transportowych 
oraz w komunikowaniu się 

• Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 
 
Dotychczas Rada Miasta nie dokonała oceny stopnia efektywności realizowanego  Programu. 
Brak jest zatem oceny w zakresie jego skuteczności i ewentualnej potrzeby weryfikacji 
dostosowującej działania samorządu do zmieniających się uwarunkowań społecznych i 
gospodarczych. 
 

4.  Pomoc społeczna  

 4.1.  Organizacja systemu pomocy społecznej w mieście 

Obowiązek realizacji pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego 
oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej. Zgodnie z cytowana ustawą pomoc społeczna jest instytucją 
polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  
 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w 
tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi.  
Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Miasta Częstochowy wykonuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, działający w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej 
oraz Uchwały Rady Miasta Nr 33/99 z dnia 25 stycznia 199 r. w sprawie statutu MOPS. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, mając na celu stworzenie 
zintegrowanego i skutecznego systemu wsparcia, podejmuje działania zmierzające do 
sukcesywnego odchodzenia od świadczeń finansowych na rzecz wprowadzenia nowych 
rozwiązań, dotyczących wzmożonej działalności usługowej, rozwoju na rzecz pracy socjalnej 
oraz aktywizacji środowiska lokalnego. 

Jak wskazują statystyki MOPS, liczba osób objętych pomocą społeczną wyraźnie rośnie z roku 
na rok. Największą liczbę osób ubiegających się o pomoc odnotowano w roku 2006, kiedy to 
ich liczba wzrosła o prawie 16% w porównaniu z rokiem 2003. W roku 2006 MOPS objął 
pomocą 10 161 rodzin. 

Zasadniczą przyczyną, w związku z którą mieszkańcy wnioskują o pomoc, jest bezrobocie 
(6 670 rodzin). Długotrwały brak pracy, doprowadza do ubóstwa, które jest drugim, co do 
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ważności, powodem przyznawania pomocy (6 564). Istotną przyczyną udzielania wsparcia 
jest również niepełnosprawność, następnie bezradność w sprawach opiekuńczych, 
długotrwała choroba oraz alkoholizm. 

4.2.    Podstawowe formy pomocy społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy następujące formy pomocy: 
1) świadczenia pieniężne: 

− zasiłki stałe, 

− zasiłki okresowe, 

− zasiłki celowe, 

− specjalne zasiłki celowe, 
2) świadczenia niepieniężne: 

− praca socjalna, 

− usługi opiekuńcze, 

− specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

− pomoc rzeczowa, 

− posiłki. 
 
Realizacja powyższych zadań wymaga stosownego zabezpieczenia środków finansowych w 
budżecie miasta. Są to kwoty znaczące i sukcesywnie, corocznie  wzrastające, co obrazuje 
poniższa  tabela. 
 
Tabela : Wydatki budżetu Miasta Częstochowy na pomoc społeczną dla mieszkańców 

WYDATKI Z BUDZETU NA ZADANIA W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ                
w tys. zł. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:  80 286  79 776  82 361 85 191 96 499 +20,2% 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTAC. 39 212 42 173 39 879 41 688 45 484 +16,0% 

OPIEKA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOW. 1 746 1 549 1 864  1 701 1 927 +10,4% 

RODZINY ZASTEPCZE 4 228 4 126 4 110 3 974 3 772 - 10,1% 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 11 931 10 792 11 859 10 617 11 133 - 6,7% 

CAŁODOBOWE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.947 4 585 5 758 5 383 5 874 +48,8% 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 2 906 3 186 3 613 3 779 4 067 +39,9% 

OŚRODKI WSPARCIA I DOMY DZIENNEGO POB. 2 375 2 673 3 019 3 463 3 684 +55,1% 

UTRZYMANIE MOPS 8 955 11 034 11 034 12 334  13 146 +46,8% 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. 

W analizowanym okresie koszt udzielania pomocy społeczeństwu prawie we wszystkich 
płaszczyznach znacząco wzrósł, co obrazują wskaźniki dynamiki roku 2010 do 2006. Świadczy 
to o skali ubożenia społeczeństwa miasta - przede wszystkim w wyniku wzrastającego w 
Częstochowie poziomu bezrobocia. Potwierdzeniem są także dane zawarte w poniższej 
tabeli, wykazujące 10% wzrost liczby rodzin korzystających z zasiłków stałych. Podkreślić 
również należy, że mimo znacznego spadku liczby rodzin korzystających z zasiłków celowych, 
okresowych i w naturze, aktualna liczba tych rodzin (ponad 5 568 ) jest ogromna. 



35 

 

4.3.    Mieszkańcy korzystający z pomocy społecznej  
Dane statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykazują niepokojące zjawisko 
utrzymywania się w całym okresie minionych 5 lat bardzo wysokiego stanu liczby rodzin, 
których sytuacja majątkowa zmusza do korzystania ze stałych zasiłków pomocy społecznej. 
Na przestrzeni ostatnich lat liczba ta nawet wzrosła o 100 rodzin, co obrazuje poniższa 
tabela: 
 
Tabela :  Liczba rodzin korzystająca z zasiłków stałych i okresowych 

KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

ZASIŁKI  STAŁE 
KWOTA  2 991 3 339 3 497  3 455 3 506 

LICZBA  RODZIN 1 141  1 131 1 128 1 164 1 260 

ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, POMOC W NATURZE 

KWOTA  883 1 150 1 546 1 270 1 184 

LICZBA  RODZIN 9 555  6 007 5 118 5 192 5 568 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. 

 
Społeczna waga powyższego problemu obliguje do głębszej analizy tego zjawiska na 
płaszczyźnie podłoża przyczyn powodujących u mieszkańców Częstochowy konieczność 
korzystania z pomocy społecznej. Analizę tą  zawarto w punkcie 4.4. niniejszego raportu, 
który równocześnie przybliża działania Miasta na płaszczyźnie pomocy społecznej dla 
najbardziej potrzebujących. 

 
 4.4.    Działania Miasta w zakresie pomocy społecznej  
 
Tabela :  Liczba środowisk objętych pomocą społeczną  w latach 2006-2010 

LICZBA ŚRODOWISK OBJETYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ – wg powodów 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI  ŻYCIOWEJ 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 2952  2284 2231 2356 2450 

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 1406  1138 1400 1739 1770 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO – WYCH.  1490  1423 750 904 920 

UBÓSTWO 6564  5079 5008 3821 4078 

ALKOHOLIZM  673 358 365 183 220 

BEZROBOCIE 6670  3592 2868 3218 3422 

POTRZEBY OCHRONY MACIERZYŃSTWA  82 189 122 151 176 

SIEROCTWO  83 44 41  6 6 

BEZDOMNOŚĆ  368 614 301 320 329 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 
OPUSZCZENIU ZAKŁĄDU KARNEGO 

105  62 45 82 122 

NARKOMANIA 38  15 12 13 22 

PRZEMOC W RODZINIE 70 46 15 19 21 

Źródło: dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. 
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Jakkolwiek – ze względów statystycznych – wyodrębnia się jako odrębne kategorie przyczyn: 

• ubóstwo 

• alkoholizm 

• bezrobocie, 
to w rzeczywistości te przesłanki wzajemnie się przenikają, bowiem zarówno alkoholizm, jak i 
bezrobocie powodują ubóstwo, a z drugiej strony bardzo często załamanie psychiczne 
spowodowane bezrobociem może w określonych sytuacjach powodować alkoholizm, który 
także prowadzi do ubóstwa. Uogólniając więc można stwierdzić, że te przesłanki 
(wyeksponowane w tabeli), stanowiące razem 7 720 przypadków, czyli 57%  są główną 
przyczyną powodującą konieczność korzystania przez mieszkańców Częstochowy z pomocy 
społecznej. Warto także zauważyć, rosnącą w ostatnich 3 latach dynamikę przyczyny 
korzystania z pomocy społecznej w postaci bezrobocia. Liczbowo jest to wzrost z 2 868 
przypadków w roku 2008 do 3 422 przypadków w roku 2010, czyli o 19,3%. 
 
Charakterystycznym zjawiskiem  jest tu również bardzo wysoka liczba przypadków (6670) 
objęcia pomocą społeczną z powodu bezrobocia w roku 2006. Warto ten wskaźnik 
analizować w kontekście najwyższej w Częstochowie migracji – wyjechało  prawie 2 500 
mieszkańców. Jest to właściwie odpowiedź na przyczynę migracji, a pośrednio – przyczynę 
malejącej liczby mieszkańców Miasta. Niepokojącym zjawiskiem jest więc utrzymująca się 
nadal wysoka stopa bezrobocia w Częstochowie, ponad średnią dla województwa 
Śląskiego.  
 
Miasto Częstochowa realizuje działania w zakresie pomocy społecznej zarówno jako zadania 
własne, jak i ustawowo zlecone. Rozmiary i strukturę świadczeń w ramach zadań własnych 
przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela:  Świadczenia  pomocy społecznej w ramach zadań własnych Miasta 

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

SCHRONIENIE 
       LICZBA OSÓB 338  356 302 320 480 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 725  682 669 640 836 

       KOSZTY   730 829  597 789  850 240 1 099 110 1 122 164 

DOŻYWIANIE (cały program pomocy Państwa w zakresie dożywiania) 
       LICZBA OSÓB 7 495  7 890 6 801 7 333 7 786 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ  720 864  381 655 290 168 287 221 297 896 

       KOSZTY      2 809 848 2 399 953 2 405 533 2 468 685 2 332 861 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 
       LICZBA OSÓB 531  539 687 665 667 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ  228 040 249 685  182 298 158 369 158 362 

       KOSZTY    2 401 266  2 708 809 3 214 017  3 359 954 3 634 629 

ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 
       LICZBA OSÓB 6 508  4 483 4 051 4 229 4 311 

       KOSZTY      5 415 703 4 751 251 5 059 920 3 735 326 3 091 871 

OGÓŁEM   11 357 646   10 457 802 11 529710  10 663 075 10 181525 



 

Dane statystyczne zawarte w tabeli potwierdzają niepokojącą skalę 
społeczeństwa. W ramach ustawowych zadań własnych Miasto udziela tym mieszkańcom 
pomocy między innymi poprzez zasiłki celowe i w naturze oraz dożywianie, obejmując nią 
znaczną liczbę osób. Jakkolwiek wydatki budżetu na te formy pomocy utr
zbliżonym poziomie, to jednak jest to kwota spora, w granicach 10
 
O skali problemu świadczy utrzymująca się prawie na tym samym poziomie liczba osób 
potrzebujących tej pomocy, w tym w szczególności liczba osób korzystających z 
oraz świadczeniobiorców zasiłków celowych i w naturze.
 
Strukturę rodzajową pomocy społecznej udzielanej przez Miasto w ramach zadań własnych 
przedstawia poniższy wykres. 
 
Wykres :  Struktura wydatków na pomoc społeczną w roku 2010 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

 
Nie jest to oczywiście jedyna pomoc realizowana w ramach środków budżetowych. Znacznie 
wyższe kwoty w analizowanym okresie wydatkowano corocznie z budżetu na świadczenia 
udzielane potrzebującym w ramach zadań ustawowo zleconych Miastu. 
 
Obrazuje to poniższa tabela.  
 
 
 
 
 
 
 

3 634 629

3 091 871

STRUKTURA WYDATKÓW NA POMOC 
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Dane statystyczne zawarte w tabeli potwierdzają niepokojącą skalę 
społeczeństwa. W ramach ustawowych zadań własnych Miasto udziela tym mieszkańcom 
pomocy między innymi poprzez zasiłki celowe i w naturze oraz dożywianie, obejmując nią 
znaczną liczbę osób. Jakkolwiek wydatki budżetu na te formy pomocy utr
zbliżonym poziomie, to jednak jest to kwota spora, w granicach 10-11 mln zł.

skali problemu świadczy utrzymująca się prawie na tym samym poziomie liczba osób 
potrzebujących tej pomocy, w tym w szczególności liczba osób korzystających z 
oraz świadczeniobiorców zasiłków celowych i w naturze. 

Strukturę rodzajową pomocy społecznej udzielanej przez Miasto w ramach zadań własnych 
przedstawia poniższy wykres.  

Struktura wydatków na pomoc społeczną w roku 2010 – zadania własne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

Nie jest to oczywiście jedyna pomoc realizowana w ramach środków budżetowych. Znacznie 
y w analizowanym okresie wydatkowano corocznie z budżetu na świadczenia 

udzielane potrzebującym w ramach zadań ustawowo zleconych Miastu.  

 

1 122 164

2 332 861

3 634 629

STRUKTURA WYDATKÓW NA POMOC 
SPOŁECZNĄ - ZADANIA WŁASNE

SCHRONIENIE

DOŻYWIANIE

USŁUGI OPIEKUŃCZE

ZASIŁKI CELOWE I W 
NATURZE

Dane statystyczne zawarte w tabeli potwierdzają niepokojącą skalę zjawiska ubożenia 
społeczeństwa. W ramach ustawowych zadań własnych Miasto udziela tym mieszkańcom 
pomocy między innymi poprzez zasiłki celowe i w naturze oraz dożywianie, obejmując nią 
znaczną liczbę osób. Jakkolwiek wydatki budżetu na te formy pomocy utrzymują się na 

11 mln zł. 

skali problemu świadczy utrzymująca się prawie na tym samym poziomie liczba osób 
potrzebujących tej pomocy, w tym w szczególności liczba osób korzystających z dożywiania 

Strukturę rodzajową pomocy społecznej udzielanej przez Miasto w ramach zadań własnych 

zadania własne. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 

Nie jest to oczywiście jedyna pomoc realizowana w ramach środków budżetowych. Znacznie 
y w analizowanym okresie wydatkowano corocznie z budżetu na świadczenia 

STRUKTURA WYDATKÓW NA POMOC 

SCHRONIENIE

DOŻYWIANIE

USŁUGI OPIEKUŃCZE

ZASIŁKI CELOWE I W 
NATURZE
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Tabela :  Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych Miastu 

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH 

WYSZZCEGÓLNIENIE 
LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 

ZASIŁKI STAŁE 

       LICZBA OSÓB 1 159  1 243 1 144 1 175 1 278 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 10 517  10 857 10 860 11 256 12 263 

       KOSZTY    3 413 683  3 776 546  3 945 181 4 022 692 4 418 416 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 

       LICZBA OSÓB  2 015 1 276 1 150 1 405 2 033 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 2 015  1 276 1 150 1 405 2 033 

       KOSZTY 72 537  48 038 42 346 45 450 95 239 

ZASIŁKI OKRESOWE 
         LICZBA OSÓB 5 129  3 309 2 582 2 796 2 982  

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 22 112  17 427 14 020 13 653 15 896 

       KOSZTY    3 025 035  2 157 555 2 854 644 2 859 018 3 501 342 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE 

       LICZBA OSÓB  335 276 275 283 447 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ  4 023 3 313 3 294 3 391 5 361 

       KOSZTY     1 336 204 1 383 452 1 380 334 1 475 336 2 763 101 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

       LICZBA OSÓB 2088  1970 2135 2213 2055 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 2088  1970 2135 2213 2055 

       KOSZTY    2 088 000  1 970 000 2 135 000 2 213 000 2 055 000 

ZASIŁKI RODZINNE 

       LICZBA OSÓB 18 549  18 808 15 693 13 616 11 990 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 29 1766  29 2096 24 6185 21 6907 19 3770 

       KOSZTY  22 319 333 24 679 582 21 311 745 19 887 982 21 001 909 

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 

       LICZBA OSÓB 2 854  3 437 3 656 3 921 4 133 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 34 245  41 241 43 871 47 056 49 498 

       KOSZTY      5 016 213 6 309 774 6 712 263 7 199 541 7 588 494 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

       LICZBA ŚWIADCZEŃ 2 667  2 502 2 528 2 969 4 059 

       KOSZTY     361 693 341 000 271 099 268 019 539 197 

OGÓŁEM     36 223 957 39 234 457 37 229 932 36 450 252 39 104 358 
Źródło: dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

 
 
 
 



 

Wykres :  Struktura wydatków na pomoc społeczną w roku 2010 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania 

 
 
 
Wnioski wypływające z analizy powyższych danych niestety nie napawają optymizmem. 
Tabela obrazuje ogromną skalę zjawiska, które nie tylko nie wykazuje stagnacji na 
określonym poziomie, ale wręcz przeciwnie 
samorządu pomocy. Konsekwen
jest sukcesywny i dość dynamiczn
Po stałym wzroście kwot wydatków ogółem na te rodzaje świadczeń w latach 2006 do 
2008, nastąpił wprawdzie w roku 2009 zauważalny spadek wydatków ogółem na ten cel, 
ale już w następnym roku, tj 2010 
 
Fakt ten jednoznacznie wskazuje na wyrazistą zbieżność 
2009 i 2010, co przełożyło się  automatycznie na wzrost wydatków na pomoc społeczną dla 
mieszkańców Miasta.  

 
 
Dopełnieniem tematycznym zakresu pomocy społecznej zapewnianej przez Miasto 
Częstochowa  są działania zmierzające do zapewnienia starszym i potrzebującym pomocy 
mieszkańcom pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Jest to jednak problem mocno 
nabrzmiały, bowiem lista osób oczekujących na przyjęcie do DPS jest od szeregu lat długa, a 
czas oczekiwania na to miejsce 
14-15 lat). Dane statystyczne w tej kwestii zawiera 
 
 
 
 

7 588 494

2 763 101 2 055 000
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Struktura wydatków na pomoc społeczną w roku 2010 – zadania zlecone

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

Wnioski wypływające z analizy powyższych danych niestety nie napawają optymizmem. 
Tabela obrazuje ogromną skalę zjawiska, które nie tylko nie wykazuje stagnacji na 
określonym poziomie, ale wręcz przeciwnie – rozszerza się krąg osób wymagających od 
samorządu pomocy. Konsekwencją zwiększania się liczby osób korzystających ze świadczeń

i dość dynamiczny wzrost wydatków budżetowych na ten cel.
Po stałym wzroście kwot wydatków ogółem na te rodzaje świadczeń w latach 2006 do 
2008, nastąpił wprawdzie w roku 2009 zauważalny spadek wydatków ogółem na ten cel, 

roku, tj 2010 – wydatki te osiągnęły ponownie poziom roku 2007. 

Fakt ten jednoznacznie wskazuje na wyrazistą zbieżność ze wzrostem bezrobocia w roku 
, co przełożyło się  automatycznie na wzrost wydatków na pomoc społeczną dla 

Dopełnieniem tematycznym zakresu pomocy społecznej zapewnianej przez Miasto 
Częstochowa  są działania zmierzające do zapewnienia starszym i potrzebującym pomocy 
mieszkańcom pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Jest to jednak problem mocno 

lista osób oczekujących na przyjęcie do DPS jest od szeregu lat długa, a 
na to miejsce (przy aktualnej bazie miejsc) liczony jest w latach (nawet do 

lat). Dane statystyczne w tej kwestii zawiera poniższa tabela.  

4 418 416

3 501 342

21 001 909

2 055 000

STRUKTURA WYDATKÓW NA POMOC 
SPOŁECZNĄ - ZADANIA ZLECONE

ZASIŁKI STAŁE

ZASIŁKI OKRESOWE

ZASIŁKI RODZINNE

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

ŚWIADCZENIA 
PIELĘGNACYJNE

Z TYTUŁU URODZENIA 
DZIECKA

zadania zlecone 

 
za rok 2010 

Wnioski wypływające z analizy powyższych danych niestety nie napawają optymizmem. 
Tabela obrazuje ogromną skalę zjawiska, które nie tylko nie wykazuje stagnacji na 

rozszerza się krąg osób wymagających od 
korzystających ze świadczeń 

na ten cel.  
Po stałym wzroście kwot wydatków ogółem na te rodzaje świadczeń w latach 2006 do 
2008, nastąpił wprawdzie w roku 2009 zauważalny spadek wydatków ogółem na ten cel, 

wydatki te osiągnęły ponownie poziom roku 2007.  

bezrobocia w roku 
, co przełożyło się  automatycznie na wzrost wydatków na pomoc społeczną dla 

Dopełnieniem tematycznym zakresu pomocy społecznej zapewnianej przez Miasto 
Częstochowa  są działania zmierzające do zapewnienia starszym i potrzebującym pomocy 
mieszkańcom pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Jest to jednak problem mocno 

lista osób oczekujących na przyjęcie do DPS jest od szeregu lat długa, a 
rzy aktualnej bazie miejsc) liczony jest w latach (nawet do 
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Tabela : Wykaz Domów Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2010 r. 

NAZWA DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

ORGAN 

PROWADZĄCY 
LICZBA MIEJSC 

ŚREDNI 

MIESIĘCZNY 

KOSZT 

UTRZYMANIA 

CZAS 

OCZEKIWANIA 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
UL. WILEUŃSKA 1 
 

Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a 
Paulo. Warszawa 

135 2 014 mężczyźni – 7 lat 
kobiety – 14 lat 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
UL. WESOŁA 14 
 

Dom Zakonny 
Ul. Wesoła 14 
Częstochowa 

80 2 680 
kobiety – 10 lat 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
UL. Św. JADWIGI 84/86 

Zgromadzenie 
Braci Albertynów 

Kraków 

82 1 954 
mężczyźni - 3lata 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
UL. KONTKIEWICZA 

Miasto  
Częstochowa 

192 2 886 Mężczyźni- 15 lat 
Kobiety- 8 lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta 

 
Powyższe dane potwierdzają narastanie w Częstochowie zjawiska „starzenia się miasta”. 
Przy 489 miejscach w domach pomocy społecznej czas oczekiwania na umieszczenie w DPS 
jest wyjątkowo długi (3-15 lat). Dla porównania miasto Bielsko Biała posiada tylko 222 
miejsca w Domach Pomocy Społecznej, a czas oczekiwania wynosi zaledwie 1-6 miesięcy. 
 
Duże zapotrzebowanie na miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie powoduje 
konieczność umieszczania naszych mieszkańców w DPS w innych miastach. Ponieważ 
utrzymanie swoich mieszkańców w DPS jest ustawowym zadaniem własnym miasta na 
prawach powiatu, budżet Miasta Częstochowy ponosi także koszty umieszczenia 
mieszkańców w DPS w innych miastach, co obrazuje poniższa tabela.  
 
 
Tabela : Zapotrzebowania na miejsca w Domach Pomocy Społecznej w Częstochowie 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA  

2006 2007 2008 2009 2010 

LICZBA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYJĘCIE DO DPS 180 186 287 331 310 

LICZBA OSÓB UMIESZCZONYCH W DPS W INNYCH 
MIASTACH 

42 41 31 56 49 

KOSZTY PONOSZONE PRZEZ BUDŻET Z TYT. 
UMIESZCZENIA MIESZKAŃCÓW W INNYCH MIASTACH 

543.744 880.255 1.355.898 1.734.722 
 

2.895.601 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta 
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4.5.    Wsparcie finansowe organizacji społecznych 
Niezależnie od powyższej pomocy bezpośredniej – świadczonej poprzez samorządową 
jednostkę budżetową ze środków budżetu Miasta, potrzebujących mieszkańców wspierały 
także organizacje pozarządowe, którym Miasto także przekazywało  środki na 
współfinansowanie określonych przedsięwzięć. Dane w tym zakresie zawarto w poniższej 
tabeli. 

 
Tabela : Wysokość dotacji budżetowych dla organizacji pozarządowych 

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

KWOTA  DOTACJI  w zł. 10 740 041 12 113 748 11 987 777 11 527 691 11 584 892 7,8% 

Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za lata 2006-2010 
 

 
4.6.  Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych   w  latach 
2007-2013       
                      
Kompleksowym dokumentem określającym politykę społeczną Miasta jest Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007-2013. Strategia 

przedstawia aktualną sytuację społeczną miasta, formułuje cele oraz wskazuje kierunki 

działań zmierzających do osiągnięcia pozytywnych wskaźników rozwoju społecznego, oraz  

minimalizacji i likwidacji problemów socjalno-społecznych jego mieszkańców. Dokument ten 

wyznaczył do realizacji 5 zasadniczych celów strategicznych oraz uszczegółowiające je cele 

operacyjne. Jako cele strategiczne ustalono : 

• Aktywną politykę prorodzinną 

• Budowę zintegrowanego systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

• Zapobieganie przestępczości 

• Aktywizacje lokalnych służb społecznych 

• Poprawę jakości usług społecznych 

 

Realizacja uchwalonej przez Radę Miasta Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

trwa już 4 lata. Dotychczas Rada Miasta nie dokonywała oceny skuteczności działań organu 

wykonawczego w zakresie realizacji tejże Strategii. Zważywszy na stosunkowo długi okres 

jaki upłynął od przyjęcia dokumentu, wskazane byłoby przeprowadzenie takiej oceny.  
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5.  Kultura 
5.1.    Instytucje kultury w Mieście  
Wiodącą rolę w kształtowaniu życia artystycznego i kulturalnego miasta pełnią następujące 
instytucje: 

− Teatr im. Adama Mickiewicza, 

− Filharmonia Częstochowska, 

− Muzeum Częstochowskie, 

− Miejska Galeria Sztuki, w tym Ośrodek Kultury Filmowej, 

− Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, 

− Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. 

Przykładowo w latach 2006 oraz 2010 instytucje te zorganizowały dla mieszkańców szereg 

imprez kulturalnych, które przykładowo wymienia poniższa tabela.  

Tabela : Przykładowe imprezy kulturalne w latach 2006 i 2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 
 

2010 
 

TEATR im. ADAMA MICKIEWICZA 

 Spektakle własne i impresaryjne 
301 358 

FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA 

 Koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, recitale 379 208 

MUZEUM CZESTOCHOWSKIE 

 Wystawy 43 72 

 Lekcje muzealne 214 275 

 Inne imprezy własne 15 79 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 

 Wystawy ogółem  
32 19 

 Konkursy plastyczne 5 3 

 pogadanki 48 57 

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY „GAUDE MATER” 
 ogólna liczba imprez organizowanych i koordynowanych 211 174 

Źródło: dane Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Częstochowie 
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5.2.    Wydatki budżetu Miasta na kulturę 
 
Wszystkie instytucje kultury działające w Mieście otrzymują z budżetu Miasta dotację 
podmiotową na realizację zadań statutowych. Niezależnie od tego  - na podstawie 
odrębnych umów – otrzymują w trakcie roku dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację 
konkretnego przedsięwzięcia, będącego ustawowym zadaniem samorządu. 
 
Tabela :  Środki finansowe przeznaczone z budżetu miasta na kulturę 

WIELKOŚĆ WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA NA KULTURĘ 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

WYDATKI  BIEŻĄCE 

TEATR 2 845 000 3 181 011 3 713 749 3 406 100 3 654 924 28,5% 

FILHARMONIA 3 022 246 3 609 999 3 600 000 3 800 000 4 000 000 32,3% 

MUZEUM 2 035 178 2 650 000 2 900 000 2 957 320 2 950 000 45,0% 

BIBLIOTEKI 4 334 000 4 921 500 5 090 113 5 181 709 5 413 939 25,1% 

DOMY KULTURY świetlice 700 000 770 000 860 000 928 494 899 999 28,5% 

OCHRONA ZABYTKÓW 350 000 500 000 400 000 341 762 268 835 - 23,8% 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU 
KULTURY 

1 111 800 1 340 000 1 300 000 1 330 000 1 330 000 19,6% 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 433 880 2 967 664 2 531 284 2 826 308 2 193 788 
 

WYDATKI MAJATKOWE 

TEATR 0 124 000 150 000 0 
 

 X 

FILHARMONIA 121 000 30 000 50 000 1 719 628 12 347337  X 

MUZEUM 3 512 421 792 817 1 099 837 2 802 250 594 234  X 

BIBLIOTEKI 0 19 520 20 000 0 0  X 

DOMY KULTURY świetlice 4 270 851 4 645 488 4 064 098 3 899 848 0  X 

OCHRONA ZABYTKÓW 0 0 0 0 0  X 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA z zakr. Kul. 1 300 371 511 220 0 0 0  X 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 567 137 923 999 0 0 0  X 

Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za lata 2006-2010 

 
Oczywiście dotacje podmiotowe z budżetu Miasta nie są jedynym źródłem przychodu 
instytucji kultury. Wskaźnik udziału dotacji w całości przychodów poszczególnych instytucji 
kultury jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od możliwości pozyskiwania przez daną 
jednostkę dodatkowych środków.  Jak wynika z poniższej tabeli – dotacje z budżetu Miasta 
stanowią dla poszczególnych instytucji kultury od 65% do 97%. 
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Tabela :  Struktura przychodów i kosztów instytucji kultury w roku 2009. 

WYSZCZEGÓLNIENIE TEATR 
FILHAR-
MONIA 

MUZEUM 
GAUDE 
MATER 

MIEJSKA 
GALERIA 
SZTUKI 

BIBLIO-
TEKA 

PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 5 301 617 5 393 257 3 717 438 2 509 572 2 281 734 5 434 600 

Dotacja budżetu Miasta 3 606 000 4 162 187 3 472 027 2 064 906 1 544 382 5 281 404 

% udział dotacji w przychodach 65,5 77,2 93,4 82,3 67,7 97,2 

KOSZTY OGÓŁEM,  w tym: 5 647 163 5 474 477 4 360 687 2 508 964 2 647 912 5 738 251 

Wynagrodzenia 2 852 586 3 995 197 1 759 951 366 266 1 055 786 3 534 770 

Świadczenia na rzecz pracowników 596 603 170 658 386 757 74 466 192 841 726 652 

Honoraria 654 978 366 458 140 376 944 580 - - 

pozostałe 507 954 227 345 392 955 96 504 295 086 433 337 

WYNIK  FINANSOWY - 145 546 - 56 605 - 573 552 + 607 - 342 676 - 303 650 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2009. 
 

Analizując sytuację finansową instytucji kultury w Mieście Częstochowa na przestrzeni kilku 
lat, zauważa się niestety negatywne zjawisko znacznego pogłębienia się ujemnego wyniku 
finansowego w porównaniu do roku 2006. Mimo istotnego wzrostu dotacji z budżetu Miasta, 
co obrazują poniższe dane statystyczne zaczerpnięte ze sprawozdań z wykonania budżetów 
Miasta za rok 2006 i 2009 – ujemne wyniki finansowe wykazały ogromną dynamikę, co 
przedstawia poniższa tabela.  
 
Przykładowo: największy przyrost dotacji (wzrost dynamiki) w latach 2010/2006 zanotowano 
dla Muzeum. Dynamika wzrostu dotacji wynosi tu 51% (podczas gdy dla innych instytucji 
kultury jest to dynamika 14,4 – 30,5 %) Mimo takiej sytuacji właśnie w Muzeum wystąpił 
największy wzrost dynamiki ujemnego wyniku finansowego, wynoszący aż 780 % (podczas, 
gdy w pozostałych instytucjach ta dynamika wynosiła od 218 – 566%.)  
 
Jest to więc zjawisko wymagające dodatkowych analiz i ustalenia przyczyn takiego stanu.   
 
Tabela :  Dynamika nakładów dotacyjnych na instytucje kultury oraz ujemnego wyniku 
finansowego instytucji kultury w latach 2006-2009 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE TEATR FILHAR-

MONIA 
MUZEUM GAUDE 

MATER 

MIEJSKA 

GALERIA 

BIBLIO-

TEKA 

DOTACJA Z BUDŻETU  W 2006 r. 2 972 061 3 189 188 2 300 125 1 755 274 1 303 463 4 616 819 

DOTACJA Z BUDŻETU  W 2009r. 3 606 000 4 162 187 3 472 027 2 064 906 1 544 382 5 281 404 

RÓŻNICA W KWOTACH 
BEZWZGLĘDNYCH (2009/2006) 

633 939 972 999 1 171 902 309 632 240 919 664 585 

DYNAMIKA  DOTACJI  2009/2006 21,3% 30,5% 51,0% 17,6% 18,5% 14,4% 

WYNIK  FINANSOWY 2006 – w zł. - 59 877 - 16 702 - 73 526 + 80 648 - 156 877 - 53 619 

WYNIK  FINANSOWY 2009 – w zł. - 145 546 -56 005 - 573 552 + 607 - 342 676 - 303 650 

DYNAMIKA  WYNIKU 
FINANSOWEGO  2009/2006 

243% 335% 780% 0,75% 218% 566% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania budżetu  Miasta za lata 2006-
2010 
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Przedstawione w tabeli kwoty dotacji są dotacjami podmiotowymi, udzielanymi na realizację 
zadań statutowych instytucji kultury. Niezależnie od dotacji podmiotowych jednostki te były 
zasilane ze środków budżetu Miasta dotacjami celowymi na podstawie odrębnie 
zawieranych w ciągu roku budżetowego umów dotacyjnych na konkretne zadania i imprezy 
kulturalne. Wysokość tych dotacji przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela :  Dotacje celowe dla instytucji kultury w latach 2006-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 2008 2009 2010 

TEATR 122 061 238 000 128 000 181 000 198 000 

FILHARMONIA 166 188 358 272 336 694 308 187 38 827 

MUZEUM 307 535 279 542 286 304 252 187 79 500 

GAUDE MATER 647 266 696 984 678 707 948 906 676 682 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 113 663 180 026 135 500 134 767 161 413 

BIBLIOTEKA 127 819 170 840 172 999 130 634 99 842 

RAZEM 1 484 534 1 923 664 1 738 206 1 955 682 1 254 265 

 
 
Analiza budżetu Miasta Częstochowy wykazuje, że wydatki ogółem (całego budżetu Miasta) 

w okresie lat 2006-2010 wzrosły o 25,6 %.  

Natomiast wysokość dotacji przykładowo dla Filharmonii wzrosła w tym samym czasie o 30,5 

% a dla Muzeum aż o 51 %. Jednostki te były zatem zasilane dotacjami znacznie powyżej 

średniego wzrostu wydatków budżetowych. W kontekście tych wskaźników zaskakujące są 

wyniki finansowe w tych instytucjach kultury, a mianowicie: 

 

• w Filharmonii ujemny wynik finansowy zwiększył się z 16 tys. zł.  w 2006r. do 56 tys. 

zł.  w roku 2009, co stanowi pogłębienie się ujemnego wyniku aż o 335% 

• w Muzeum ujemny wynik finansowy zwiększył się z 73 tys. zł. w 2006 r. do 573 tys. 

zł., co oznacza pogłębienie się ujemnego wyniku finansowego aż o 780% 

 

W tej sytuacji niezbędnym wydaje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przyczyn takiej 

sytuacji.  
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6.  Nauka, oświata i wychowanie 
 
Częstochowa jest znaczącym w regionie ośrodkiem szkolnictwa i nauki. Funkcjonują tutaj: 

• 45 szkoły  podstawowe, w ty 4 szkoły specjalne 

• 29 gimnazja, w tym 5 specjalnych 

• 17 licea ogólnokształcące, w tym 1 specjalne 

• 3 licea profilowane 

• 16 szkół zawodowych, w tym 4 specjalne 

• Oraz Centra kształcenia ustawicznego i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
W roku szkolnym 2010/2011 kształci się tu 37 453 uczniów. 
 

6.1. System oświaty   

Zadania Miasta w zakresie oświaty i wychowania finansowane są z subwencji oświatowej 
oraz ze środków budżetu miasta. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji kwoty 
subwencji oświatowej jest liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji 
we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wynosi 37 453. Wartości 
wag wg których kalkulowana jest subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych 
jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły. Dlatego też corocznie Miasto 
dofinansowuje faktyczne koszy funkcjonowania oświaty środkami własnymi budżetu Miasta. 
Dla budżetu są to wielkości znaczące, a w ostatnich latach bardzo dynamicznie wzrastające.  
 

6.2. Przedszkola  
 

PODSTAWOWE DANE O PRZEDSZKOLACH 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

LICZBA  PRZEDSZKOLI  39 39 39 39 39 39 

LICZBA DZIECI  3 813 3 792 3 861 4 089 4 186 +9,8% 

LICZBA ETATÓW PRZELICZENIOWYCH 
DYDAKTYCZNYCH 

350  355 363 400 414 +18,2% 

ŚREDNIA LICZBA DZIECI NA 1 NAUCZYCIELA (1 
etat przeliczeniowy) 

 10,9 10,7  10,6  10,2  10,1 X 

WYDATKI Z BUDŻETU NA PRZEDSZKOLA 
OGÓŁEM 

29 374  31 771 35 541  40 449 42 082 + 43,2 %  

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT POBYTU 1 DZIECKA 509  535 589 634 630 +121 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
 

Jak wynika z powyższych danych wydatki budżetu na przestrzeni lat 2006-2010 wzrosły z 
kwoty 29 374 tys. zł. do 42 082 tys. zł. czyli o ponad 43 %. Ma to bezpośredni związek z 
faktem,  że liczba dzieci w przedszkolach wzrosła w tym okresie o 9,8%, natomiast liczba 
etatów przeliczeniowych dydaktycznych wzrosła aż o 18,2%. Konsekwentnie do tego 
znacząco wzrósł średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka. 
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6.3. Szkoły podstawowe 
 

EDUKACJA - SZKOŁY PUBLICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
 liczba szkół 41  41 41 41 41 bz 

liczba uczniów 12 893   12 524  11 749 11 003   10 588 - 17,9% 

liczba nauczycieli  1 194  1 200  1 151  1 111  1 103 - 7,6% 

Średnia liczba dzieci na 1 nauczyciela 10,8 10,4 10,2 9,9 9,6 X 

Miesięczny  koszt kształcenia 1 ucznia 393  433 480   537  617 + 224 

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 

liczba szkół 5   5 4  4  4  - 1 

liczba uczniów 264   486  231 212   196 - 25,8% 

liczba nauczycieli  104  121  85  90  86 - 28,0% 

koszt kształcenia 1 ucznia 1 677   944  1 999  2 248  2 599 + 922 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

 
 Koszty kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych wzrosły w analizowanym okresie aż 
o 57% a w szkołach podstawowych specjalnych o 55%. Podkreślić tu należy, że liczba 
uczniów w analizowanym okresie zmniejszyła się o 17,9%, a liczba nauczycieli zmniejszyła 
się tylko o 7,6%. Wpłynęło to oczywiście na średni miesięczny koszt kształcenia ucznia, 
który w szkołach podstawowych wzrósł w tym okresie aż o 224 zł., czyli o 57 % 

 
 6.4.  Gimnazja 
 

SZKOŁY PUBLICZNE - GIMNAZJA 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

GIMNAZJA 
 liczba szkół  24 24  24 24 24 bz 

liczba uczniów  8 291 7 561   6 764  6 300  6 012 - 27,5% 

liczba nauczycieli  807  796  729  719 753  - 6,7% 

Średnia liczba uczniów na 1 
nauczyciela 

10,3 9,5 9,3 8,7 7,9 X 

koszt kształcenia 1 ucznia  350  404  457  516 604  + 254 

GIMNAZJA  SPECJALNE 
 liczba szkół 4  4 5 5 5 + 1 

liczba uczniów 96   106  108 143   155 + 59 

liczba nauczycieli  31  41  51  59  66 +35 

koszt kształcenia 1 ucznia  1 374  1 359  1 806  1 914  2 166 + 792 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
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W gimnazjach średni koszt kształcenia 1 ucznia wzrósł  o 254 zł., czyli aż o 175%.  
Nie można tu jednak nie zauważyć , że liczba uczniów zmniejszyła się w tym okresie o 
ponad 27%, a liczba nauczycieli o 6,7%. 

 
6.5.  Szkoły ponadgimnazjalne 
 

EDUKACJA – SZKOŁY PUBLICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 
2006 2007 2008 2009 2010 2010/200

LICEA OGÓŁNOKSZTAŁC. 
 

liczba szkół 16  16 16 16 16 bz 

liczba uczniów  8 213 8 303  8 032  8 085   7 830 - 5% 

liczba nauczycieli  695  699  704  649  681 - 2,1% 

koszt kształcenia 1 ucznia  313  334  371  389  456 + 143 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJAL. 

liczba szkół 1 1 1 1 1 bz 

liczba uczniów 38 47 61 49 43 + 13% 

liczba nauczycieli 9 13 17 15 12 + 33% 

koszt kształcenia 1 ucznia 216 929 1 096 1 353 1 464 + 1 248 

LICEA PROFILOWANE 

liczba szkół 9 9 5 4 3 - 6 

liczba uczniów 1 154 786 428 270 144 - 87,5% 

liczba nauczycieli 94 70 46 30 21 - 77,7% 

koszt kształcenia 1 ucznia 234 269 389 403 634 + 400 

SZKOŁY  ZAWODOWE 
 

liczba szkół 13 13 13 13 12 - 1 

liczba uczniów 8 102 7 864 7 251 6 412 6 843 - 15,6% 

liczba nauczycieli 661 672 644 665 662 - 0,1% 

koszt kształcenia 1 ucznia 305 330 393 481 496 + 191 

SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 

liczba szkół 3 3 4 4 4 + 1 

liczba uczniów 216 194 162 138 137 - 36,6% 

liczba nauczycieli 67 64 52 52 51 - 23,9% 

koszt kształcenia 1 ucznia 1 205 1 371 1 665 2 038 2 336 + 1 131 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

 
 
Największy wzrost kosztu kształcenia 1 ucznia wystąpił w szkołach specjalnych (co może być 
uzasadnione) oraz w liceach profilowanych, gdzie wzrost kosztu kształcenia wynosi  aż 271%. 
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6.6.  Rola Miasta w utrzymaniu szkół i placówek - wydatki Miasta na oświatę i 
wychowanie 

 
Tabela :  Ogólna baza szkół, uczniów i nauczycieli w Częstochowie 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

LICZBA  SZKÓŁ (bez internatów) 165 166 162 161 159 -3,7 

LICZBA  UCZNIÓW 44 462 42 930 39 966 37 934 37 453 - 15,8% 

LICZBA  NAUCZYCIELI 4 423 4 447 4 247 4 209 4 282 - 3,2% 

LICZBA PRAC. ADMIN. i  OBSŁUGI 1 488 1 502 1 4445 1 493 1 502 +0,9% 

Źródło: dane Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

 
Dane zawarte w powyższej tabeli wykazują, że w analizowanym okresie nastąpił : 

• Spadek liczby uczniów o 7009, czyli prawie o 16 %. Oznacza to, że średnio rocznie 
ubywało w Częstochowie 1400 uczniów.  

• Spadek liczby nauczycieli o 141, czyli tylko o 3 %. 

• Wzrost liczby pracowników administracyjnych i obsługi o 14 
 
Przy takiej bazie wydatki budżetu Miasta związane z funkcjonowaniem oświaty znacznie 
wzrosły, wykazując dynamikę za okres 2006-2010 na poziomie 141%, co oznacza kwotowy  
wzrost o 104 mln zł. 
 
Tabela :  Wydatki budżetu Miasta na oświatę w latach 2006-2010 wg typów placówek 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

OGÓŁEM,  w tym:  256 197 535 282 408 214 299 254 838 323 374 842 360 656 066 

1) WYDATKI  BIEŻĄCE 252 856 771 277 167 507 294 655 123 317 724 318 349 884 440 

Przedszkola + "0" 29 373 941 31 770 906 35 541 362 40 449 069 42 082 161 

Szkoły podstawowe 63 987 714 71 255 882 73 753 470 77 304 874 85 108 424 

Gimnazja 36 112 146 39 356 022 40 613 632 43 981 948 48 469 044 

Licea ogólnokształcące 32 691 782 36 385 897 39 638 447 42 384 925 48 631 360 

Szkoły zawodowe 36 909 564 41 751 962 44 539 606 49 032 783 52 928 811 

Szkoły specjalne 19 492 272 21 397 617 23 070 001 26 766 383 28 625 377 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 231 995 1 308 306 1 426 396 1 409 966 1 552 551 

Pozostała działalność 2 852 084 3 852 994 5 373 468 4 580 469 3 607 294 

Pozostałe wydatki, w tym: 30 205 273 30 087 921 30 698 741 31 813 901 38 879 418 

Licea profilowane 3 243 177 2 540 678 1 997 991 1 308 066 1 096 546 

CKU oraz ośrodki dokszt. zaw. 6 167 975 6 185 259 6 525 334 6 728 642 7 302 001 

Ośrodki szkolenia i dokszt.   491 654 552 822 621 298 670 736 773 364 

Stołówki szkolne i przedszk.  0 0 2 343 996 2 818 040 6 945 534 

Świetlice szkolne 5 278 708 5 519 706 5 962 592 6 316 528 7 356 504 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 340 115 409 103 499 294 496 831 519 741 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
 

4 297 161 4 649 020 5 222 927 5 443 556 6 071 403 

Placówki wychowania pozaszkolnego 1 595 149 1 694 158 2 087 070 2 752 855 2 938 287 

Internaty i bursy szkolne 3 287 105 3 560 243 3 630 579 3 878 461 4 195 859 

Kolonie i obozy, szkolenia młodzieży 0 0 0 0 4 000 

Pomoc materialna dla uczniów 5 490 047 4 962 778 1 791 253 1 381 339 1 660 598 

Szkolne schroniska młodzieżowe 14 182 14 154 16 407 18 847 15 581 

2) WYDATKI  MAJĄTKOWE 3 340 764 5 240 707 4 599 715 5 650 524 10 771 626 
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Analizując tylko wydatki dotyczące szkół publicznych, koszty te przedstawiają się 
następująco: 
 
 
Tabela  :  Wydatki ogółem i koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach publicznych. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

WYDATKI  OGÓŁEM   236 275 332 255 084 651 269 274 239 286 644 805 321 404 465 136% 

WYDATKI BIEŻĄCE  232 934 568 249 843 944 264 674 524 280 994 281 310 632 838 133% 

Koszt kształcenia 1 
ucznia (w wydatkach  
ogółem)  5 314 5 942 6 738 7 556 8 581 161% 

Koszt kształcenia 1 
ucznia (w wydatkach  
bieżących) 5 239 5 820 6 622 7 407 8 294 158% 
 

 
 

Zadania  oświatowe, subwencjonowane przez budżet państwa w całym analizowanym 
okresie były dofinansowywane ze środków własnych budżetu Miasta. Skalę tego problemu 
przedstawia tabela:  
 
 

Tabela :  Źródła finansowania oświaty w latach 2006-2010 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY - ZADANIA SUBEWNCJONOWANE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/    2006 

WYDATKI OGÓŁEM NA 
ZADANIA 
SUBWENCJONOWANE   

217 810 499 238 340 821 254 786 434 273 907 823 304 024 649 139,5 % 

SUBWENCJA OŚWIATOWA Z 
BUDŻETU PAŃSTWA 

177 354 933 191 630 132 211 899 248 227 194 098 236 764 894 133,5 % 

ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU 
MIASTA 

40 455 566 46 710 689 42 887 186 46 713 725 67 259 755 166,2 % 

DOFINANSOWANIE PRZEZ 
MIASTO W %% 

23 % 24 % 20 % 21 % 29 % + 6 % 

 
Powyższe dane wykazują znacząco wyższą dynamikę wzrostu własnych środków budżetu 
Miasta (166%) od dynamiki wzrostu subwencji oświatowej z budżetu państwa (133%) 
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6.7. Szkolnictwo wyższe  

 
Częstochowa jest ośrodkiem naukowym i akademickim. W roku 2008  w 6 szkołach wyższych 
(bez kościelnych szkół wyższych) kształciło się 28,5 tys. studentów, co stanowiło 14,4% 
wszystkich studentów w województwie śląskim, z których 57,7% stanowili studenci studiów 
stacjonarnych. W ogólnej liczbie uczących się w szkołach wyższych w Częstochowie – 83% 
stanowią studenci szkół wyższych publicznych. W porównaniu do roku akademickiego 
2004/2005 liczba studentów zmalała o 21,4%.  
 
 
Tabela :  Liczba studentów i absolwentów częstochowskich uczelni 
 

 

NAZWA UCZELNI 

 

STUDENCI ABSOLWENCI 

LICZBA STUDENTÓW  
 

% 
 

OGÓŁEM 

 

 
 

% 
 

 
OGÓŁEM 

W TYM NA 

STUDIACH 

DZIENNYCH 

POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 22 525 9 191 53,2 3 518 50,1 

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA 14 558 5 181 34,4 2 488 35,5 

AKADEMIA POLONIJNA  2 500 1 279 5,9         550         7,8 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZADZANIA 902 238 2,1         272         3,9 

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 872 246 2,1         187         2,7 

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I 976 375 2,3        b.d       b.d 

RAZEM: 42 363 16 510 100,0     7 015     100,0 

 
Uczelnie państwowe są tu reprezentowane przez: 

• Politechnikę Częstochowską 

• Akademię im. Jana Długosza 
Uczelnie niepaństwowe to: 

• Akademia Polonijna 

• Wyższa Szkoła Zarządzania 

• Wyższa Szkoła Lingwistyczna 

• Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki 
Poza wymienionymi Uczelniami świeckimi w Częstochowie działają dwie Uczelnie katolickie: 

• Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej 

• Instytut Teologiczny w Częstochowie 
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III. SFERA GOSPODARCZA. MAJĄTEK MIASTA 
 
1. Aktywność gospodarcza mieszkańców Miasta 
 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. gospodarkę Częstochowy tworzy 25 824 podmioty 
(www.stat.gov.pl) , o  strukturze wg klas wielkości: (wg liczby zatrudnionych pracowników) 

• 0 - 9        -     24 352 podmioty, tj. 94,3% ogólnej bazy 

• 10 - 49    -       1 205  - 4,7% 

• 50 – 249 -          224 -  0,8% 

• 250 – 999 -         38  -  0,1% 

• 1000 i powyżej    5  -   0,01% 
Powyższe dane wykazują, że w strukturze wielkości najliczniejszą grupę (94,3%) stanowią 
podmioty gospodarcze zatrudniające poniżej 10 pracowników. Natomiast łącząc dwie 
pierwsze grupy – podmioty zatrudniające do 50 pracowników stanowią aż 98% wszystkich 
podmiotów działających w Częstochowie.  
Statystyka ta potwierdza, że w Częstochowie nadal dominuje pewnego rodzaju 
„mikroprzedsiębiorczość”. Nie można stwierdzić, że jest to zjawisko korzystne, bowiem jego 
efektem są nie tylko niskie wynagrodzenia pracowników, ale także niskie wpływy podatkowe 
dla miejskiego budżetu. 
 
Bardzo trafna jest tu więc diagnoza prof. Felicjana Byloka – socjologa z Politechniki 
Częstochowskiej, zamieszczona w Gazecie Wyborczej w dniu 27 stycznia 2011r., który 
twierdzi, że: 
 
„Częstochowie niczego nie potrzeba tak jak inwestora, który stworzy w mieście duże 
przedsiębiorstwo produkcyjne z dużą liczbą pracowników i potrzebą kooperantów, których 
mógłby szukać wśród mniejszych częstochowskich firm. Stosunkowo niskie zarobki 
częstochowian to ich niższa siła nabywcza. To z kolei zagrożenie dla lokalnego handlu i 
usług. Taka sytuacja ma także społeczne skutki. Powoduje u częstochowian 
niezadowolenie ze swojego miasta. Niezadowoleni z Częstochowy młodzi ludzie, zwłaszcza 
Ci ambitni i dobrze wykształceni, uciekają z miasta”. 
 

Lokalną gospodarkę znacznie ożywiają inwestycje zagraniczne, zwiększając potencjał 
rozwojowy miasta atrakcyjność rynku pracy. Działają tu takie firmy, jak: ISD Huta 
Częstochowa sp. z o.o., TRW Polska, CF GOMMA POLAND, Brembo, BST Safety Textiles sp. z 
o.o., BOC Gazy, Remondis, GUARDIAN Industries Poland, Fortum, Limar, Stolzle. Centra 
handlowe zbudowały miedzy innymi: Metro Group, Tesco, Castorama, OBI, GTC „Galeria 
Jurajska”, a w branży turystycznej inwestował Accor Hotels.  
 
W prestiżowym magazynie ekonomicznym Forbes (06/2010) opublikowany został ranking 
miast najatrakcyjniejszych dla biznesu. Ranking powstał na podstawie danych zebranych 
przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Częstochowa w grupie miast od 150 do 
300 tys. mieszkańców, uplasowało się na ósmej (spośród 10 tego typu miast) pozycji, z 
ujemną dynamiką przyrostu firm. Wizualizację tego problemu przedstawia mapa: 



53 

 

RANKING MIAST NAJATRAKCYJNIEJSZYCH DLA BIZNESU 
 

 
 

 
 
1.1. PKB per capita wytworzony w Podregionie Częstochowskim   
 
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 

według podregionów (ceny bieżące) 
Podregiony  

2005  2006  2007  2008  

W ZŁOTYCH  

Śląskie ............................  27792 29497 32761 36126  
Bielski ..............................  25513 27301 29808 32842  

Bytomski ..........................  21283 22356 24542 26631  

Częstochowski .................  22844 23272 26275 28314  

Gliwicki ............................  26968 29585 33258 36335  

Katowicki .........................  37280 39519 44273 48115  

Rybnicki ...........................  24789 24859 27179 32572  

Sosnowiecki .....................  26379 30317 33025 34680  

Tyski ................................  35867 36227 41560 48142  

Źródło: www.stat.gov.pl 
 

Dane w tym zakresie publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny tylko ze 
szczegółowością odniesioną do województw i Podregionów. 
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1.2. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON 
 
Liczba jednostek gospodarczych zarejestrowanych w Częstochowie w latach 2006 – 2009 
kształtowała się na poziomie od: 24.853 podmiotów w 2006r. i wzrosła do 25.824  w 2009r.  
W sektorze prywatnym największą liczbę podmiotów, tj. 19.971 szt. stanowią osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. 
 

Tabela :  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów 
własnościowych w Częstochowie 

Wyszczególnienie J. m. 2006 2007 2008 2009 

  Ogółem 

    ogółem jed. gosp. 24 853 24 851 25 507 25 824 

  Sektor publiczny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed. gosp. 406 404 572 572 

    państwowe i samorządowe jednostki     

prawa budżetowego ogółem jed. gosp. 273 276 276 276 

    przedsiębiorstwa państwowe jed. gosp. 2 2 2 1 

    spółki handlowe jed. gosp. 33 29 29 30 

    spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego jed. gosp. 1 1 1 1 

    państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego, gospodarstwa 

pomocnicze jed. gosp. 1 1 0 0 

  Sektor prywatny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed. gosp. 24 447 24 447 24 935 25 252 

    osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą jed. gosp. 19 452 19 338 19 596 19 971 

    spółki handlowe jed. gosp. 1 849 1 926 1 996 2 092 

    spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego jed. gosp. 339 362 374 386 

    spółdzielnie jed. gosp. 88 88 80 77 

    fundacje jed. gosp. 50 63 68 73 

    stowarzyszenia i organizacje społeczne jed. gosp. 539 560 570 574 



 

Wykres :  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w Częstochowie w roku 2009 
wg sekcji. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony 
 

Pod względem liczby podmiotów w strukturze gospodarki miasta przeważa sektor usługowy, 
ale z punktu widzenia zatrudnienia najistotniejszym sektorem gospodarki Częstochowy 
pozostaje przemysł i budownictwo. W sektorze tym pracuje ponad 40% 
w mieście. 
Biorąc pod uwagę ogólna liczbę podmiotów w Częstochowie 
gospodarki dominują firmy z
Częstochowie). Drugą z kolei sekcją gospodarki pod względem liczby 
przetwórstwo przemysłowe 
budownictwem – 7,9% łącznej liczby firm w mieście.
 
Dane statystyczne przedstawione w powyższych analizach wykazują, że 
przestrzeni ostatnich 5 lat nie nastąpiły większe zmiany 
gospodarczych, ani też w ich strukturze sekcyjnej. Podkreślenia wymaga jednakże w 
szczególności fakt, że nie poprawiła się niestety struktura klas wielkości podmiotów. 
Pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników stanowią zaledwie 0,8% wszystkich 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Mieście Częstochowie. 
dużych  inwestorów którzy uznaliby, że polityka gospodarcza władz Miasta oraz 
stworzone w Częstochowie s
Sytuacja ta odbiła się negatywnie nie tylko na widocznym w ostatnim okresie wzroście 
bezrobocia w Mieście, ale także na braku przyrostu dochodów budżetu Miasta
bardzo znaczącą pozycję stan
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Dla potencjalnych inwestorów ocena atrakcyjności miasta dla inwestowania uzależniona jest 
od wielu elementów, wśród których bardzo istotne są:
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w Częstochowie w roku 2009 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony www.stat.gov.pl 
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• Dostępność i sprawność infrastruktury techniczna, transportowej i komunikacyjnej 

• Gęstość sieci instytucji otoczenia biznesu, w tym m.in. zaplecze badawczo-
rozwojowe, transfer technologii i innowacji, ale także sieć banków, instytucji 
ubezpieczeniowych 

• Wysoka jakość zasobów pracy 

• Koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

• Dobre warunki życia lokalnej społeczności, w tym także dobre warunki wypoczynku 
oraz wysoka jakość oferty edukacyjnej i kulturalnej 

• Aktywność marketingowa władz lokalnych 
Znaczący wpływ na większość z tych elementów mają w każdym mieście takie zagadnienia 
jak: 

a) Istniejąca baza społeczno – gospodarcza, 
b) Plany zagospodarowania przestrzennego 
c) Lokalna polityka podatkowa 

 
Jak te płaszczyzny dobrego klimatu dla inwestorów działają w Częstochowie?                         
W Częstochowie działa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "OPERATOR ARP",  
założona w kwietniu 2004 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o 
szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Zadaniem Spółki jest sprzedaż majątku w celu spłaty 
zobowiązań publiczno-prawnych przejętych od przedsiębiorców z mocy prawa. 
W ramach prowadzonej działalności Spółka "OPERATOR ARP" udziela pomocy prawnej w 
przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia transakcji kupna – sprzedaży oraz 
aktywnie wspiera wszelkie przejawy przedsiębiorczości i inicjatywy gospodarczej. 
Aktualnie Spółka oferuje do sprzedaży ok. 500 ha nieruchomości położonych w 
Częstochowie  na terenach po byłej Hucie Częstochowa S.A., jednego z największych 
kombinatów metalurgicznych w Polsce. Nieruchomości te zlokalizowane są ok. 5 km od 
centrum miasta oraz 2 km od trasy Katowice-Warszawa, posiadają połączenie 
komunikacyjne bezpośrednio z drogami publicznymi oraz dzięki sieci dróg wewnętrznych.  
Oferowane grunty według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego to: tereny przemysłowe, tereny cenne pod względem przyrodniczo - 
krajobrazowym,  tereny leśne oraz tereny zieleni urządzonej.  
Nieruchomości stanowią zwartą całość podzieloną na 20 kompleksów.  
Szczególnie ważną dla potencjalnych inwestorów jest informacja, że aktualnie prowadzone 
są działania zmierzające do włączenia części terenów należących do Spółki "OPERATOR 
ARP" Sp. z o.o. o powierzchni 84,6397ha  do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Na terenie Częstochowy zlokalizowane są także tereny Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. Instytucja ta jest właściwa dla firm, które chcą skorzystać z pomocy 
publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc 
nowe miejsca pracy. 
Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad 
obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskich. Procedura uzyskania 
zezwolenia w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej realizowana jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, lub rokowań na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej w strefie. 
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Zezwolenie to stanowi podstawę korzystania z pomocy publicznej i jest wydawane przez 
KSSE na podstawie oceny oferty inwestycyjnej. 
Ulgi podatkowe dla firm inwestujących w Katowickiej SSE to: 

• zwolnienie podatkowe do wysokości 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych, 
(dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi 65%), 

• zwolnienie podatkowe do wysokości 50% dwuletnich kosztów pracy 
nowozatrudnionych pracowników, (dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie 
podatkowe wynosi 65%), 

• inwestycje branży motoryzacyjnej (wg. definicji UE) kwalifikują się do uzyskania 30% 
maksymalnej pomocy publicznej. 

 
Na terenach częstochowskiego obszaru KSSE działają obecnie podmioty gospodarcze: 

1. TRW Polska Sp. z o.o (USA 
2. Berger Poland Sp. z o.o.(Niemcy 
3. Guardian Industries Poland Sp. z o.o. (USA)  
4. Process Electronics Polska Sp z o.o. (Kanada) 
5. Technoinvest Sp. z o.o.   

 
Elementem stymulującym dla rozwoju bazy podmiotów gospodarczych w danej gminie jest 
także wysokość obciążenia podatkiem od nieruchomości.  Podatek od nieruchomości to 
podatek lokalny, który stanowi dochód gminny. Przedmiotem opodatkowania jest 
posiadanie nieruchomości. Konkretne stawki podatku w danej gminie uchwala rada gminy. 
Nie mogą one jednak przekroczyć stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra 
Finansów. W Częstochowie dynamika wzrostu tych stawek w analizowanym okresie 
przebiegała łagodnie. Rada Miasta nie uchwalała stawek bardzo bliskich stawkom 
maksymalnym. Ich wysokość w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela i wykres. 
 
Tabela :  Stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Częstochowy 

            WYSOKOŚĆ WYBRANYCH STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
od m²   (w zł.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Od budynków 
mieszkalnych lub ich 
części 

0,41 0,46 0,48 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,56 0,58 0,60 

Od budynków lub ich 
części związanych z 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej  

14,36 15,86 16,83 17,31 17,42 17,98 18,43 17,60 18,60 19,38 20,06 

Od gruntów 
związanych z 
działalnością 
gospodarczą 

0,5 0,56 0,6 0,62 0,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,74 0,77 

Od gruntów 
pozostałych 0,07 0,08 0,09 0,15 0,22 0,27 0,28 0,29 0,35 0,37 0,39 

 



 

Wykres :   Stawki podatkowe od gruntów związanych z działalnością gospodarczą
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Uchwały Rady Miasta Częstochowy z lat 2000

 
Powyższy wykres obrazuje bardzo łagodny trend wzrostowy stawek podatkowych od 
gruntów związanych z działalnością gospodarczą, podobnie jak to ma miało miejsce w 
odniesieniu do budynków związanych z działalnością gospodarczą, co ilustruje kolejny 
wykres: 
 
Wykres :  Stawki podatkowe od budynków związanych z działalnością gospodarczą

Źródło: opracowanie własne w oparciu o treści Uchwał Rady Miasta Częstochowy za lata 
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Stawki podatkowe od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Uchwały Rady Miasta Częstochowy z lat 2000-
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Mając na względzie tworzenie zachęcających warunków do powstawania w Częstochowie 

nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, Rada Miasta  

Uchwałą Nr 157/XIV/2001 z dnia 27 sierpnia 2007 r. wprowadziła na terenie Miasta 

zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie 

nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją. 

Uchwałą tą Rada Miasta postanowiła, że: 

• Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części 

przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta 

Częstochowy przez przedsiębiorców realizujących nową inwestycję lub tworzących 

nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji. 

• Zwolnienie dotyczy nowo wybudowanych przedmiotów opodatkowania, zakupionych 

na rynku pierwotnym lub zakupionych od podmiotów, wobec których prowadzone 

jest postępowanie upadłościowe. 

• Zakończenie inwestycji winno nastąpić nie później niż w terminie 3 lat od złożenia 

wniosku, o zastosowanie zwolnienia z podatku; 

• Inwestycja musi być utrzymana na terenie Miasta Częstochowy przez co najmniej 5 

lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez 

okres 3 lat. 

• Wkład własny przedsiębiorcy w koszty nowej inwestycji musi wynieść co najmniej 

25% (udział własny odnosi się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i nie 

może pochodzić ze wsparcia ze środków publicznych 

• Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpi 

przyrost netto o co najmniej 5 miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, w związku z 

realizacją nowej inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze 

czasu pracy, w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 

miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji; 

•  Wzrost zatrudnienia winien nastąpić nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia 

zakończenia inwestycji; 

• Zwiększony poziom zatrudnienia musi zostać utrzymany przez okres co najmniej 5 lat 

lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. 

Powyższa Uchwała obowiązuje już 3 lata. Dotychczas wnioski o zwolnienie z podatku 

złożyło tylko dwóch przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję na terenie miasta 

Częstochowy. Planowany koszt całkowity jednej z inwestycji wyniesie ok. 1 mln zł, natomiast 

koszt drugiego projektu przekroczy 100 mln euro, a inwestycja ta stanowić będzie duży 

projekt inwestycyjny i wymagać będzie notyfikacji przez Komisję Europejską. 

W chwili obecnej żaden z wnioskodawców nie korzysta ze zwolnienia. Przewiduje się, że 
jeden z przedsiębiorców będzie korzystał ze zwolnienia w latach 2012-2013 w kwocie ok. 
18 tys. zł. Natomiast z uwagi na nierozliczenie inwestycji przez drugiego przedsiębiorcę nie 
jest znana kwota podatku jaka będzie mogła podlegać zwolnieniu. Zgodnie z uchwałą w 
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przypadku dużego projektu inwestycyjnego  przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z 
podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc regionalną na realizację dużego projektu 
inwestycyjnego przez okres nie dłuższy niż 15 lat. 

 
Cytowana Uchwała Rady Miasta przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców, którzy poniosą koszty inwestycyjne nie niższe niż 0,5 mln euro i utworzą co 
najmniej 5 nowych miejsc pracy. Obniżenie tych wymogów wpłynęłoby zapewne na większe 
zainteresowanie przedsiębiorców zwolnieniem z podatku od nieruchomości, jednakże 
spowodowałoby zmniejszenie wpływów do budżetu miasta. 
 
 
Zważywszy na mocno zauważalny spadek dynamiki wzrostu dochodów budżetu Miasta 
Częstochowy oraz nie spełnienie oczekiwań wynikających z intencji Uchwały Rady Miasta Nr 
Nr 157/XIV/2001 z dnia 27 sierpnia 2007 r. – zasadnym jest:  
 

a) Przeprowadzenie w trybie roboczym konsultacji z lokalnym samorządem 
gospodarczym w kwestii możliwości stworzenia w Częstochowie realnych preferencji 
i wymiernej pomocy - w ramach obowiązującego prawa – dla potencjalnych nowych 
inwestorów zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w Częstochowie; 
 

b) przeprowadzenie przez Urząd Miasta w trybie pilnym wnikliwej analizy zawierającej: 

• symulację potencjalnych ubytków wpływów podatku od nieruchomości  jako 
skutków ewentualnego złagodzenia warunków korzystania ze zwolnienia 
podatkowego wg obecnej Uchwały,  

• symulację potencjalnego zwiększenia udziałów w podatku dochodowym, 
wynikającego ze zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych oraz 
zwiększonego zatrudnienia mieszkańców Częstochowy, 
 

c) Wyniki powyższych analiz, wraz z ewentualnym projektem nowej uchwały przedłożyć 
Radzie Miasta. 
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2. Majątek Miasta 
 
Zbiór aktualnych danych o majątku Miasta Częstochowy zawierają coroczne  Informacje o 
stanie mienia komunalnego Miasta Częstochowy – wg stanu na dzień 30 czerwca danego 
roku - opracowywane stosownie do wymogów określonych przepisami ustawy  o finansach 
publicznych.  Wartość mienia komunalnego Miasta Częstochowy w rozbiciu na grupy 
rodzajowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi  883 968 294 zł. Mienie komunalne 
zaewidencjonowane jest w ujęciu wartościowym, w podziale na 10 grup rodzajowych 
zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), co przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela :  Mienie komunalne w ujęciu wartościowym wg grup rodzajowych KŚT 

Grupa Nazwa Wartość w zł. 

0 Grunty 516 686 533,66 

1 Budynki i lokale 278 349 613,28 

2 Obiekty inżynierii lądowej i wojskowej 64 811 551,43 

3 Kotły i maszyny energetyczne 396 216,79 

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 12 976 137,83 

5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe 118 033,30 

6 Urządzenia techniczne 3 270 971,41 

7 Środki transportu 1 731 777,91 

8 Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia 5 627 459,29 

OGÓŁEM: 
 

883 968 294,90 

Źródło: dane Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta w Częstochowie 

 
2.1.Udziały i akcje 
 
Strategiczne dla Miasta obszary działalności w zakresie transportu publicznego, 
budownictwa mieszkalnego, zdrowia, zbiórki i przetwarzania odpadów czy oczyszczania 
ścieków są obsługiwane przez spółki z wyłącznym lub większościowym udziałem Gminy 
Miasto Częstochowa. 
Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 
1997r. Nr 9, poz. 43 ) Prezydent Częstochowy wykonuje kompetencje Zgromadzenia wobec 
jednoosobowych spółek Gminy Miasto Częstochowa. Na Zgromadzeniach Wspólników lub 
Walnych Zgromadzeniach w pozostałych spółkach, Gmina reprezentowana jest przez 
Prezydenta Miasta Częstochowy lub jego pełnomocników. 
 
Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały lub akcje w spółkach: 
 
1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – udział Gminy 100%; 
2. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. – udział Gminy 100%; 
3. Zakład Gospodarki Komunalnej TBS Sp. z o.o. – udział Gminy 100%; 
4. Częstochowskie Centrum Zdrowia Sp.z o.o. – udział Gminy 100%; 
5. Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskiej Sp. z o.o.- udział Gminy 100%; 
6. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - udział Gminy 98,63%; 
7. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.- udział Gminy 100%. 
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oraz w obcych podmiotach gospodarczych: 
 
1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - udział Gminy 0,008%; 
2. Concorde Investissement S.A. – udział  Gminy 0,066%; 
3. Przędzalnia Czesankowa “ELANEX” S.A. w likwidacji – udział Gminy 6,13%; 
4. SITA Częstochowa Sp. z o.o. - udział Gminy 1%; 
5. Mostostal Holding Zabrze S.A. - udział Gminy 0,03%. 
 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. ogólna wartość udziałów lub akcji w spółkach 
Gminy i obcych podmiotach gospodarczych wynosi  167 666 869 zł., co obrazuje tabela:  
 
Tabela :  Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach wg stanu na 30.06.2009r.  

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

WARTOŚĆ 
NOMINALNA 

 UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH MIASTA 

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna 22 799 000 
2. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie 54 447 400 
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie 13 704 000 
4. Częstochowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Częstochowie 50 000 
5. Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskiej Sp. z o.o.  54 000 
6. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie 7 022 500 
7.  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 69 346 000 

Razem: 167 422 900 
UDZIAŁY I AKCJE W INNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH 

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie 2 000 
2. Concorde Investissement S.A.  Warszawa 42 998 
3. Przędzalnia Czesankowa “ELANEX” S.A.  w likwidacji 79 690 
4. SITA Częstochowa Sp. z o.o. 72 000 
5. Mostostal Holding Zabrze S.A. 47 281 

Razem: 243 969 

OGÓŁEM: 167 666 869 

Źródło: dane Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego  Urzędu Miasta w Czestochowie 
 
 

W analizowanym okresie Miasto podwyższyło kapitał w następujących Spółkach: 
 
Tabela :   Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta w latach 2006-2010 

Lata Łącznie 
Z tego: 

MPK Sp. Z o.o.   ZGM TBS w 
Częstochowie Sp. 

Agencja 
Rozwoju 

Oczyszczalnia 
Ścieków 

CZPK 

2006 1 319 500 1 308 000   11 500     

2007 2 134 000 600 000   1 534 000     

2008 1 730 339 730 339 1 000 000       

2009 0           

2010 1 609 004     1 000 000 4 609 000 

RAZEM 6 792 843 2 638 339 1 000 000 2 545 500 4 609 000 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta w latach 2006-2010 
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Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Częstochowy w spółkach stanowi kwotę ponad 
167 mln zł.  w tym prawie 70 mln, zł. to wartość udziałów w MPK. Jest to spora wartość 
majątku Miasta, dlatego też dokonano analizy wyników finansowych tych spółek, 
przedstawiając ich zestawienie w poniższych tabelach: 
 
 
Tabela :  Wyniki finansowe Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYCHODY OGÓŁEM 8 837 196 11 449 516 11 973 844 13 575 422 13 628 897 

KOSZTY OGÓŁEM 6 269 702 6 338 731 7 804 373 10 389 122 12 595 204 

ZYSK (STRATA) NETTO 2 039 449 4 136 993 3 268 270 2 434 271 938 546 

przeznaczenie zysku: 

cele inwestycyjne spółki 1 791 095 3 735 348 2 915 467 2 151 358   

nagrody i premie dla 
pracowników 

173 353 351 644 277 803 206 913   

dofinansowanie ZFŚS 25 000 50 000 75 000 76 000   

fundusz celowy - pozostałe 50 000 0 0 0,00   

NALEŻNOŚCI 2 600 000 
949,37 

2 170 000 
004,11 

2 77 000 
539,02 

3 077 000 
477,52 

2 274 201 

ZOBOWIĄZANIA 3 305 006 3 237 290 8 716 000 
520,90 

9 533 690 10 412 000 
461,20 Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Mienia Urzędu Miasta . 

 

Powyższe dane czytelnie przedstawiają zmieniającą się sytuację finansową 
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Przychody w analizowanym okresie 
wzrosły o 154% (średnio 10% rocznie), natomiast koszty w tym samym okresie aż o 201% 
(średnio ponad 20% rocznie). W efekcie bardzo znacząco zmniejszył się także zysk spółki. Za 
rok 2010 zysk wynosi tylko 938 tys. zł. 
Równocześnie pogorszyła się w tym okresie sytuacja w zakresie wysokości zobowiązań. Ze 
stanu 3.305 006 zł. w roku 2006, zobowiązania na koniec roku 2010 zwiększyły się o 315 %, 
czyli do kwoty 10 412 000 zł. 
 
 

Tabela :  Wyniki finansowe Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYCHODY OGÓŁEM 22 673 530 23 480 726 23 491 391 29 520 345 28 029 166 

KOSZTY OGÓŁEM 24 088 648 22 323 226 22 231 396 27 200 572 25 081 956 

ZYSK (STRATA) NETTO - 1 447 627 1 040 248 1 075 676 1 871 224 2 326 918 

przeznaczenie zysku: 

fundusz zapasowy, pozostałe 83 220  86 054  149 698  186 153  

Pokrycie straty z lat ubiegł. -1 447 627  927 028  959 622  1 691 526  2 090 765  

Zasilenie ZFŚS 30 000 30 000  30 000 50 000 

NALEŻNOŚCI 5 048 286 15 486 324 2 543 671 2 540 695 3 056 983 

ZOBOWIĄZANIA 30 548 242 25 524 143 21 626 167 14 234 404 12 171 480 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Mienia Urzędu Miasta  
 

Wyniki Oczyszczalni Ścieków nie wskazują na występowanie niepokojących wyników 
finansowych. Dynamika wzrostu przychodów w analizowanym okresie wynosi 123,6 %, 
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natomiast dynamika wzrostu kosztów działalności – tylko 104%. Równocześnie wolno, ale 
sukcesywnie wzrasta zysk, a maleją zobowiązania spółki (z 30 548 242 zł. w roku 2006 do 
kwoty 12 171 480 w roku 2010).  
 

Tabela :   Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYCHODY OGÓŁEM 66 222 535 66 141 784 67 122 216 78 061 389 79 664 119 

KOSZTY OGÓŁEM 61 679 764 64 459 760 64 943 317 75 691 839 79 202 218 

ZYSK (STRATA) NETTO 4 530 325 1 468 541 1 875 687 1 787 117 21 901 

przeznaczenie zysku: 
Ulepszenia w budynkach Miasta 2 315 825 1 468 541 

Garaże – Al. Wyzwolenia 1 000 000 

nagrody i premie dla pracowników 514 500 

Kapitał rezerwowy 700 000 1 875 687 1 787 117 

NALEŻNOŚCI 6 262 920 7 160 782 7 469 074 11 038 168 9 471 972 

ZOBOWIĄZANIA 24 518 155 31 661 719 44 759 553 61 252 172 69 099 931 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Mienia Urzędu Miasta . 
 

Dynamika przychodów w latach 2006-2010 wynosi 120%. Dynamika kosztów jest nieco 
wyższa i wynosi 128 %. Za rok 2010 prawie nie ma zysku, natomiast w niepokojącym stopniu 
wzrosły zobowiązania, które wynoszą już 69 mln zł. Najprawdopodobniej spowodowane to 
jest kredytami związanymi z budową nowych mieszkań. Niemniej jednak celem zapobieżenia 
ewentualnym problemom finansowym, wskazane jest przeprowadzenie głębszej analizy 
działalności spółki oraz jej wyników finansowych. 
 

Tabela :  Wyniki finansowe spółki:  Częstochowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

WYSZCZEGÓLNIENIE  
Lata 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYCHODY OGÓŁEM 0 0 1609 1201 952 

KOSZTY OGÓŁEM 0  0  875 3601 2852 

ZYSK(STRATA) NETTO 0  0  595 -2400 -1899 

NALEŻNOŚCI 0  0   0 0  0 

ZOBOWIĄZANIA 0  0  139 0  0 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Mienia Urzędu Miasta . 
 

 
Tabela :   Wyniki finansowe spółki: Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskiej Sp. z o.o. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Lata 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYCHODY OGÓŁEM 1 107 1 455 1 719 1 802   

KOSZTY OGÓŁEM 875 862 1 467 1 656,12   

ZYSK(STRATA) NETTO 188 480 204 117   

Pokrycie strat z latach ubiegłych 188 480 204 117   

NALEŻNOŚCI 0  0  0 0 
 

ZOBOWIĄZANIA 0  0  0 0   

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Mienia Urzędu Miasta . 
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W odniesieniu do dwu w/w spółek wskazane jest przeprowadzenie przez Wydziały 
merytoryczne zaktualizowanej i wnikliwej analizy celowości ich istnienia. 
 
Tabela :  Wyniki finansowe Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
WYSZCZEGÓL

NIENIE 

Lata 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYCHODY 
OGÓŁEM 

890 048 1 916 424 2 587 954 6 062 061 7 321 999 

KOSZTY 
OGÓŁEM 

1 211 957 2 061 692 2 830 213 5 924 445 7 363 010 

ZYSK(STRATA) 
NETTO 

-340 320 -163 760 -205 327 137 616 -41 011 

pokrycie strat 
z lat ubiegłych 

      137 616   

NALEŻNOŚCI 798 323 1 245 736 134 138 179 887 264 223 

ZOBOWIĄZAN
IA 

3 373 985 5 728 648 498 907 438 663 4 353 218 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Mienia Urzędu Miasta 
 

 
Dane bilansowe mogą rodzić niepokój o faktyczną sytuację finansową tej spółki. W 
analizowanym okresie wystąpiła bardzo wysoka dynamika wzrostu kosztów działalności, 
prawie cały czas utrzymuje się ujemny wynik finansowy oraz bardzo znacząco wzrosły 
zobowiązania spółki. Dla pełnej i prawidłowej oceny sytuacji w Agencji Rozwoju 
Regionalnego wymagane jest przeprowadzenie – w trybie pilnym – analizy przesłanek 
takich wyników bilansowych. Dopiero w oparciu o szczegółowe dane można będzie 
sformułować ocenę sytuacji wraz ze stosownymi wnioskami. 
 
 
Tabela: Wyniki finansowe „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w 
Częstochowie Spółka z o.o. 

Wyszczególnienie 
Lata 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRZYCHODY OGÓŁEM 49 087 630 48 377 243 47 654 224 70 807 030 74 785 888 

KOSZTY OGÓŁEM 62 455 826 65 206 829 67 208 094 70 483 998 74 299 757 

ZYSK(STRATA) NETTO -13 368 196 -16 829 586 -19 553 871 323 032 486 131 

Na pokrycie strat z lat 
ubiegłych 

          

NALEŻNOŚCI 5 896 720 1 728 087 1 632 276 4 201 092 1 385 628 

ZOBOWIĄZANIA (bez rezerw) 14 877 538 12 903 275 9 660 967 22 240 658 15 425 688 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Mienia Urzędu Miasta . 
 
 

Dane wynikające z bilansu spółki wykazują dość nietypowe dla MPK relacje, mianowicie 
zauważa się: 

• wyższą dynamikę przychodów niż kosztów 

• zamiast wysokiego dotychczas poziomu strat, zaczyna się pojawiać zysk 

• występuje jeszcze wysoki poziom zobowiązań, ale i one w roku 2010 uległy 
widocznemu obniżeniu. 

 
 
 
 



 

Wykres :  Dynamika przychodów i kosztów 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z bilansów spółek udostępnione przez Wydział Mienia
 

Zarówno z danych statystycznych przedstawionych w powyższych tabelach, jak i z 
powyższego wykresu wynika, że w ok
Miasta wystąpiła niewspółmiernie wysoka dynamika wzrostu kosztów w stosunku do 
przychodów. Obrazuje to w szczególności wykres dynamiki w wybranych spółkach. Dla 
przykładu w Częstochowskim Przedsi
za ten okres 154%, a dynamika kosztów aż 20
 
Odrębnej, dodatkowej analizy wymaga 
Regionalnego, ZGM, MPK. Dynamika 
152%, a dla kosztów 119%. 
przeznaczonych na „rekompensaty” za ulgowe bilety jest uzasadniony w szczególności ze 
względu na zmiany formy tej rekompensaty.
 
Do końca roku 2009 Miasto przekazywało MPK środki w for
ulgowymi przejazdami realizowanymi przez MPK.
Na podstawie uchwały Nr 591/LI/2009 
2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług 
przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MPK Sp. Z o.o. zawarta została 
z MPK w dniu 2 grudnia 2009r. umowa na świadczenie usług przewozowych w ramach 
lokalnego transportu zbiorowego.
Zapisy umowy są obowiązujące od 01.01.2010 do 31.12.2025 w komunikac
oraz do 31.12.2020 r. w komunikacji autobusowej. Zgodnie z umową zawartą z MPK w dniu 2
grudnia 2009 r. - począwszy od roku 2010
wynagrodzenie za usługę. Wynagrodzenie to  stanowi iloczyn wykon
ustalonej ceny netto za jeden wozokilometr, pomniejszony o 1/12 planowanych przez Spółkę 
rocznych przychodów netto ze sprzedaży biletów i powiększonej o stawkę VAT.
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Dynamika przychodów i kosztów wybranych spółek Miasta w okresie 2010/2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z bilansów spółek udostępnione przez Wydział Mienia

Zarówno z danych statystycznych przedstawionych w powyższych tabelach, jak i z 
powyższego wykresu wynika, że w okresie lat 2006-2010 prawie we wszystkich spółkach 
Miasta wystąpiła niewspółmiernie wysoka dynamika wzrostu kosztów w stosunku do 
przychodów. Obrazuje to w szczególności wykres dynamiki w wybranych spółkach. Dla 
przykładu w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym dynamika przychodów wynosi 
za ten okres 154%, a dynamika kosztów aż 201%.  

Odrębnej, dodatkowej analizy wymaga także sytuacja w tym zakresie w 
Dynamika przychodów w MPK w okresie 

9%. Analiza sytuacji finansowej w MPK, a nawet audyt kwot 
przeznaczonych na „rekompensaty” za ulgowe bilety jest uzasadniony w szczególności ze 
względu na zmiany formy tej rekompensaty. 

Do końca roku 2009 Miasto przekazywało MPK środki w formie dopłat do biletów w związku
ulgowymi przejazdami realizowanymi przez MPK. 

uchwały Nr 591/LI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług 

h w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MPK Sp. Z o.o. zawarta została 
z MPK w dniu 2 grudnia 2009r. umowa na świadczenie usług przewozowych w ramach 
lokalnego transportu zbiorowego. 
Zapisy umowy są obowiązujące od 01.01.2010 do 31.12.2025 w komunikac
oraz do 31.12.2020 r. w komunikacji autobusowej. Zgodnie z umową zawartą z MPK w dniu 2

od roku 2010 za wykonane usługi przewozowe Spółka otrzymuje 
wynagrodzenie za usługę. Wynagrodzenie to  stanowi iloczyn wykonanych wozokilometrów i 
ustalonej ceny netto za jeden wozokilometr, pomniejszony o 1/12 planowanych przez Spółkę 
rocznych przychodów netto ze sprzedaży biletów i powiększonej o stawkę VAT.
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wybranych spółek Miasta w okresie 2010/2006 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z bilansów spółek udostępnione przez Wydział Mienia 

Zarówno z danych statystycznych przedstawionych w powyższych tabelach, jak i z 
2010 prawie we wszystkich spółkach 

Miasta wystąpiła niewspółmiernie wysoka dynamika wzrostu kosztów w stosunku do 
przychodów. Obrazuje to w szczególności wykres dynamiki w wybranych spółkach. Dla 

Komunalnym dynamika przychodów wynosi 

sytuacja w tym zakresie w Agencji Rozwoju 
przychodów w MPK w okresie 2010/2006 wynosi 

Analiza sytuacji finansowej w MPK, a nawet audyt kwot 
przeznaczonych na „rekompensaty” za ulgowe bilety jest uzasadniony w szczególności ze 

mie dopłat do biletów w związku  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług 

h w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MPK Sp. Z o.o. zawarta została 
z MPK w dniu 2 grudnia 2009r. umowa na świadczenie usług przewozowych w ramach 

Zapisy umowy są obowiązujące od 01.01.2010 do 31.12.2025 w komunikacji tramwajowej, 
oraz do 31.12.2020 r. w komunikacji autobusowej. Zgodnie z umową zawartą z MPK w dniu 2 

za wykonane usługi przewozowe Spółka otrzymuje 
anych wozokilometrów i 

ustalonej ceny netto za jeden wozokilometr, pomniejszony o 1/12 planowanych przez Spółkę 
rocznych przychodów netto ze sprzedaży biletów i powiększonej o stawkę VAT.  

201%

DYNAMIKA KOSZTÓW 2010/2006
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Roczne wydatki z tego tytułu kształtują się na poziomie około 40 mln.  
Generalnie zauważalna jest  potrzeba przeprowadzenia zdecydowanie głębszych analiz 
wyników finansowych wszystkich spółek Miasta w kontekście zasadności poziomu kosztów 
oraz efektywności społeczno – gospodarczej. Natomiast w odniesieniu do MPK wskazane jest 
przeprowadzenie audytu kwot przeznaczanych  na rekompensaty. 
 
Spółki komunalne realizują ustawowe zadania samorządu miejskiego,  stanowią także istotny 
element potencjału gospodarczego Miasta, a równocześnie stanowią miejsca pracy dla 
mieszkańców Miasta. Jest to więc bardzo ważne ogniwo w rozwoju Miasta, wymagające 
stałego i efektywnego nadzoru właścicielskiego. 
 

W ustawodawstwie samorządowo-komunalnym brak jest jednak uregulowań prawnych  
określających sposoby wykonywania nadzoru właścicielskiego. Niestety ani Prezydent, ani 
Rada Miasta, czy też jej Komisja Rewizyjna nie mają kompetencji do sprawowania 
bezpośredniej kontroli w spółce z udziałem gminy. Funkcje bezpośredniego nadzoru w 
spółce spełniają Rady Nadzorcze, a przedstawiciele gmin w takich spółkach są głównymi 
źródłami bieżącej informacji o sprawach w spółkach. Głównym zadaniem rady jest ocena 
rocznych sprawozdań zarządu: finansowego i z działalności spółki. Oceniając materiały 
przedstawione przez zarząd spółki, rada nadzorcza opiera się w wysokim stopniu na opiniach 
biegłych rewidentów. Radzie przysługuje prawo analizy opinii i raportu biegłego, prawo 
zadawania pytań i otrzymywania wyjaśnień. Istotną okolicznością współpracy z audytorem 
jest to, że to rada nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta, uwzględniając nie tylko 
jego ofertę płacową, ale także kwalifikacje, doświadczenie oraz znajomość branży. Rada, 
wybierając biegłego rewidenta do oceny rocznych sprawozdań zarządu, kieruje się również 
zasadą rotacji, polegającej na zmianie podmiotu rewidującego spółkę co pewien czas (2-5 
lat). Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem nie musi ograniczać się do badania 
sprawozdań rocznych. Często uzasadnione jest korzystanie z jego usług w trakcie roku 
obrachunkowego w celu stwierdzenia prawidłowości niektórych czynności księgowych, 
podatkowych lub majątkowych. Nadzorując całokształt działalności spółki, rada ma prawo 
korzystać z opinii ekspertów, np. prawnych, konsultingowych, środowiskowych. W razie 
podjęcia uchwały o konieczności uzyskania ekspertyzy, rada zobowiązuje zarząd spółki do 
zawarcia odpowiedniej umowy z wybranym ekspertem. 
 
 

W związku z powyższym słusznym wydaje się wniosek rozważenia celowości opracowania i 
wdrożenia w życie  sformalizowanych zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z 
udziałem Miasta Częstochowy, precyzyjnie określających:  
 

• cele nadzoru 

• metody i narzędzia wykonywania nadzoru właścicielskiego Miasta nad spółkami 

• instrukcje wykonywania funkcji nadzorczych skierowane do przedstawicieli Miasta w Radach 
Nadzorczych spółek 
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2.2.  Nieruchomości Miasta 
 
Miasto jest właścicielem szeregu nieruchomości, które można podzielić na: 

a) nieruchomości gruntowe nie zabudowane 
b) nieruchomości gruntowe zabudowane 
c) mieszkania 
d) lokale użytkowe 

 
Kształtowanie się liczby i powierzchni w poszczególnych grupach oraz latach przedstawia 
poniższa tabela.  
 
 
Tabela :  Zmiany w liczbie i powierzchni nieruchomości będących własnością Miasta 

LICZBA NIERUCHOMOSCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA 

RODZAJ I LICZBA  
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

GRUNTOWE 
  

Ilość działek          11 251             11 810             12 189             13 047             13 333    

pow. w m² 23 987 721 25 366 409 25 979 320 26 798 736 27 452 056 

pow. w ha 2 398,7721 2 536,6409 2 597,9320 2 679,8736 2 745,2056 

ZABUDOWANE  
  

Ilość działek            4 876               4 875               4 870               5 011               4 920    

pow. w m²     8 512 024        8 537 189        8 465 028         8 354 231        8 384 231    

pow. w ha 851,2024  853,7189  846,5028  835,4231  838,4231  

MIESZKANIA 
  

Ilość  11 729  11 477 11 178 10 929 10 276 

pow. w m²  460 883 451 465 431 512 417 347 402 479 

LOKALE UŻYTKOWE 
  

ilość 489  479 503 495 504 

pow. w m² 60 885  63 677 62 908 62 692 62 373 

Źródło: dane Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Częstochowie. 
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2.3. Grunty  komunalne  
 
Grunty będący własnością Miasta są – stosownie do postanowień Rady Miasta -
wydzierżawiane z przeznaczeniem na różne cele. Największa powierzchnia tych gruntów, tj 
ponad 70 tys. m² wydzierżawiana jest z przeznaczeniem na uprawy rolne, łąki i pastwiska. 
Znacząca powierzchnia, tj. 37 tys. m² wydzierżawiona jest z przeznaczeniem na zieleń i 
uprawy warzywne.  
 
 
Tabela :  Wykorzystanie dzierżawionych gruntów komunalnych w latach 2006-2010 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

HANDEL I GASTRONOMIA  10 900 11 200 10 700 10 700 12 540 

PARKINGI  64 900 79 800 117 993 114 843 115 143 

WIATROŁAPY, SCHODY itp.          7,2 

IMPREZY TYMCZASOWE  1 300 1 500 224 3 400 2 050 

ZIELEŃ I UPRAWY WARZYWNE  33 300 35 800 37 000 37 000 37 000 

UPRAWY ROLNE, ŁĄKI, PASTWIS.  98 700 116 300 96 000 76 000 70 054 

GARAŻE  7 800 8 200 8 280 8 280 20 269 

INNE (Np. reklamy, obiekty szkolne itp)   15 270 15 317 15263 15 263 15 263 

OGÓŁEM :  232 170 268 117 265 460 265 486 272 326 

Źródło: dane Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Częstochowie. 

 
 
 2.4. Gospodarka mieniem komunalnym w zakresie administrowania i 
zbywania 
 
Tabela :   Wykorzystanie gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. 

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚĆ MIASTA 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

POD ZABUDOWĘ MIESZKALNO - USŁUGOWĄ  (ilość/m²) 
0 0 0 0 0 

          

POD ZABUDOWĘ KOMERCYJNĄ I USŁUGOWĄ (ilość/m²) 
0 0 0 2 0 

      1821   

NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
(ilość/m²) 

1 2 0 0 0 

252 661       

INNE   (ilość/m²) 
0 0 0 1 0 

      66   

OGÓŁEM : (ilość/m²) 
1 2 0 3 0 

252 661   1887   

Źródło: dane Wydziału Mienia i Nadzoru własnościowego Urzędu Miasta w Częstochowie  
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Tabela :  Sprzedaż i przeznaczenie nieruchomości Miasta w latach 2006-2010 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

LATA: 
2006 2007 2008 2009 2010 

POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ 
(ilość/m²) 

3 5 3 2 6 

4234 5136 2098 2102 10717 

POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 
()ilość/m²) 

0 0 0 1 0 

      1562   

POD ZABUDOWĘ KOMERCYJNĄ I 
USŁUGOWĄ  (ilość/m²) 

3 1 2 3 4 

29128 11119 1890 4259 16310 

NA POPRAWĘ WARUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA (ilość/m²) 

4 5 20 23 15 

1176 536 4327 12536 5655 

SPRZEDAŻ NA RZECZ UZYTKOWNIKA 
WIECZ. (ilość/m²) 

1 8 3 3 3 

192 13146 13545 5730 9163 

INNE  (ilość/m²) 5/ 4824 7/ 7779 5/ 5056 8/ 6728 10/ 12025 

PRZYCHODNIE ( ilość/m
2
 0 0 0 16/ 37614 4/ 13077 

OGÓŁEM : (ilość/m²) 
16 26 33 56 42 

39554 37716 26916 70531 66947 

Źródło: dane Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta 

 
 
 
Tabela :  Nieruchomości Miasta zbyte bezprzetargowo i ich przeznaczenie. 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZBYTYCH 
BEZPRZETARGOWO 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  (ilość/m²) 
4 5 18 12 13 

1176 536 1346 4843 1854 

SPRZEDAŻ NA RZECZ UZYTKOWNIKA WIECZ. (ilość/m² 
1 8 3 3 3 

192 13146 13545 5730 9163 

INNE  (ilość/m²) 
5 6 4 6 5 

4824 6799 5630 3079 18130 

PRZYCHODNIE  (ilość/m²) 0 0 0 0 1 

          3358 

OGÓŁEM : (ilość/m²) 
10 19 25 21 22 

6000 20481 20521 13652 32505 

ODDANIE W WIECZYSTE UZYTKOWANIE 

NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  (ilość/m²) 
1 2 0 0 0 

252 661       

Źródło:  dane Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta 
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Z powyższych danych wynika, że w analizowanym okresie sprzedano bez procedury 
przetargowej 26 nieruchomości Miasta o łącznej powierzchni 38 462 m². Jest to dość 
znacząca powierzchnia.  

 
 

 
Tabela :  Dochody budżetowe z tytułu gospodarowania majątkiem Miasta. 

DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM MIASTA ( w tysiącach) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 3 229 2 904 6 949 6 395 8 927 6 000 

 SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI 1 148 3 610 1 988 24 510 14 079 5 000 

WPŁYWY Z TYTUŁU 
WYWŁASZCZENIA OBRĘB 
SKORKI I DŻBÓW 0 0 0 0 2 567 0 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA 
UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO W PRAWO 249 268 111 233 221 154 

OGÓŁEM DOCHODY Z 
MAJĄTKU GMINY 4 626 6 782 9 048 31 138 23 149 11 154 

POZOSTAŁE DOCHODY Z 
GOSPODAROWANIA 
MIENIEM  6 034 7 324 10 808 8 352 8 906 7 942 

OPŁATY ROCZNE ZA 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I 
TRWAŁY ZARZĄD  3 201 3 954 5 308 4 272 4 043 3 800 

DZIERŻAWA I NAJEM 
SKŁADNIKÓW 
MAJATKOWYCH  1 149 1 324 1 491 1 472 1 176 1 250 

ZWROTY ODSZKODOWAŃ  50 83 47 34 212 52 

OPŁATA ADIACENCKA I 
RENTA PLANISTYCZNA 203 301 369 81 36 52 

WPŁYWY Z TYTUŁU 
ZWROTU KOSZTÓW PRZEZ 
PGNiG S.A W ZWIĄZKU Z 
ART. 36 USTAWY O PLAN.  
PRZESTRZENNYM.  0 338 753 81 489 0 

WPŁYWY Z TYTUŁU 
DYWIDENDY  0 0 0 0 155 0 

WPŁYWY Z GOSPOD. 
NIERUCH.  SKARBU  
PAŃSTWA 25% i 5% 1 431 1 324 2 840 2 412 2 795 2 788 

DOCHODY OGÓŁEM 10 660 14 106 19 856 39 490 32 055 19 096 

 wysoki wskaźnik dochodów w 2009r spowodowany sprzedażą 16 NZOZ-ów łącznie na kwotę 18 866 001 zł, oraz w 2010r 3
Źródło: dane Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Częstochowie 
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Obowiązujące przepisy zaliczają do dochodów majątkowych wpływy z tytułu: 

• sprzedaży mieszkań 

• sprzedaży nieruchomości 

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
 
Niezależnie od klasycznych dochodów majątkowych, do budżetu wpływają dochody z tytułu 
gospodarowania majątkiem Miasta. W roku 2010 była to kwota 8 905 tys. zł.  
 
Powyższe dane wskazują na dużą  stabilność w poszczególnych źródłach dochodów 
związanych z majątkiem Miasta. Występuje tu bardzo niska dynamika, co wskazuje na 
konieczność przeprowadzenia w tym temacie pogłębionych analiz przyczynowych, 
zmierzających do wytyczenia określonych działań. Przykładem może tu być gospodarowanie 
majątkiem Miasta poprzez jego dzierżawę. Największa powierzchnia nieruchomości 
gruntowych Miasta wydzierżawiona jest z przeznaczeniem na:  
 

a) uprawy rolne, łąki, pastwiska                -  70 054 m² 
b) zieleń i uprawy warzywne                      -  37 000 m² 

 
Wiążą się tym takie kwestie jak m. in.: 

• relacja faktycznego wykorzystania dzierżawionego gruntu do sposobu korzystania 
określonego w umowie dzierżawy, 

• analiza stawek czynszu dzierżawnego w odniesieniu do nieruchomości gruntowych w 
kontekście upływu czasu od daty ich ustalenia oraz czynników kształtujących poziom 
podaży i popytu, (analiza przesłanek uzasadniających utrzymanie aktualnych stawek, 
bądź potrzeby ich podwyższenia) 

• wnikliwa analiza problemu celowości kolejnego przedłużania umów dzierżaw w 
aspekcie dochodów z tego tytułu ( w porównaniu do dochodów z ewentualnej 
sprzedaży części nieruchomości)  

 
 
3. Mieszkalnictwo 
3.1. Gminna gospodarka mieszkaniowa 
 Realizacja ustawowych zadań własnych w zakresie mieszkalnictwa polega miedzy innymi na 
prowadzeniu takiej polityki społeczno-gospodarczej, która sprzyja zaspokojeniu i tworzeniu 
warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta, wspieraniu 
budownictwa mieszkaniowego oraz przeciwdziałaniu bezdomności. 
Zarządzanie miejskim zasobem powierzono Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej ”TBS” Sp. 
z o.o., której 100% udziałów posiada Gmina Częstochowa. Zakresem działania Spółki jest 
sprawowanie zwykłego zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi mienie komunalne 
gminy. Obecnie Spółka sprawuje zarząd budynkami stanowiącymi: 
– mienie komunalne gminy 
– własność Skarbu Państwa – administrowanie powierzone w drodze przetargu 
– własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu 
– współwłasność osób fizycznych i gminy ( Wspólnoty Mieszkaniowe - 365 budynków) oraz    
   budynkami pozostającymi w administracji zleconej przez osoby prawne lub fizyczne. 
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3.2. Komunalne zasoby mieszkaniowe Miasta 
 
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Częstochowy ustaliła Rada Miasta 
Uchwałą Nr 508/XXXVII/2004, uchwalając Program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Częstochowa na lata 2005-2010. Wykonanie tej Uchwały Rada Miasta 
Powierzyła Prezydentowi Miasta Częstochowy. Wg danych zawartych w tym Programie, w 
roku 2004 mieszkaniowy zasób Gminy Częstochowa tworzyło 11188 lokali mieszkalnych, 
znajdujących się w 246 budynkach stanowiących 100% własność gminy, oraz w 362 
budynkach wspólnot mieszkaniowych. Przeciętna wielkość mieszkania w zasobach 
komunalnych wynosi 45 m2 . 
Gmina Częstochowa posiadała 384 lokale socjalne, natomiast zapotrzebowanie było  prawie 
trzykrotnie wyższe. Stosownie do Programu w latach 2005–2010 nie przewidywało się 
znacznej zmiany wielkości zasobów mieszkaniowych Gminy Częstochowa. Planowano do 
2011 roku oddać 416 mieszkań.  
Z analizy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych - zamieszczonego w ówczesnym 
Programie - wynikało, że w okresie 6 lat należy wyburzyć 46 budynków mieszkalnych o 
łącznej liczbie 405 lokali mieszkalnych. Założono, iż w miejsce obiektów o złym stanie 
technicznym, przeznaczonych do rozbiórki, jak również nieruchomości zwróconych 
właścicielom oraz mieszkań sprzedanych - w celu utrzymania ilości mieszkań komunalnych 
na obecnym poziomie - pozyskiwane będą nowe lokale, poprzez:  

a) budowę nowych budynków komunalnych, 
b)  adaptację obiektów hotelowych, internatów, obiektów poprzemysłowych na cele 

mieszkaniowe,  
c) zakup budynków. 

Natomiast pozyskiwanie lokali socjalnych miało być prowadzone w wyniku: 
a) przekształcania lokali komunalnych o obniżonym standardzie, 
b) adaptacji na lokale socjalne budynków i lokali niemieszkalnych, 
c) budowy budynków o obniżonym standardzie przy udziale środków zewnętrznych. 

Program na lata 2005-2010 podkreślił  zły  stan zasobu mieszkaniowego, a mianowicie: 

• tylko 7% budynków powstało po roku 1970,  

• 34% - przed rokiem 1950,  

•  41% w latach 1950 – 1960, 

• 24 budynki wymagały już wówczas  natychmiastowych remontów o charakterze 
zabezpieczającym.  

• 283 budynków ogrzewanych jest piecami, w tym znaczna część - na węgiel. 

• Wiele budynków wymaga pilnych remontów kapitalnych, ociepleń, kompleksowej 
wymiany instalacji i stolarki otworowej, wymiany pokryć dachowych, wymiany 
przewodów kominowych, wymiany i modernizacji przewodów gazowych, prace 
rozbiórkowe i zabezpieczenia budynków. 

 
Zestawienie najpilniejszych potrzeb remontowych i modernizacyjnych na lata 2005– 2010, 
zamieszczone w Programie zamykało  się – wg poziomu cen roku 2004 - kwotą ok. 69 mln 
zł. Natomiast łączną wysokość potrzebnych nakładów na remonty zasobu mieszkaniowego 
Częstochowy określono wówczas na  230 mln zł. 
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Ponieważ Radzie Miasta nie przedłożono informacji o sposobie realizacji powyższego 
Programu, słusznym wydaje się, aby obecnie dokonać oceny stopnia realizacji zamierzeń 
uchwalonych na lata 2005-2010, co może przyczynić się do większej  efektywności  
realizacji kolejnego Programu w tym zakresie, uchwalonego przez Radę Miasta na lata 
2011-2015 Uchwałą Nr 753/LXIV/2010 z dnia 20 września 2010r.  
 
Według aktualnego  Programu pn „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2011-2015”, zasób mieszkaniowy Gminy wg 
stanu na dzień 31.12.2009 r. tworzy ogółem 9 738 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 
430 012,06 m², usytuowanych w 594 budynkach, w tym: 

a) 2 631 lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% własność Gminy o łącznej 
powierzchni 116 158,74 m² (203 budynki), 

b) 7 107 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnotowych (wspólnoty mieszkaniowe) o 
łącznej powierzchni 313 853,32 m² (391 budynków). 
 

W samoistnym posiadaniu Gminy znajduje się ponadto 978 lokali w budynkach 
ze współwłasnością Gminy i budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym, o łącznej 
powierzchni 37 305,81 m² (86 budynków). 
Wśród ogólnej liczby 680 budynków mieszkalnych (stan na dzień 31.12.2009 r.), struktura 
zasobów mieszkaniowych Gminy według form własności kształtuje się następująco: 
 

• 203 budynki stanowiące 100% własności Gminy 

• 391 budynków z odrębna własnością lokali (wspólnoty mieszkaniowe) 

• 13 budynków ze współwłasnością Gminy 

• 73 budynki w samoistnym posiadaniu o nieuregulowanym stanie prawnym 
 
Celem oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców na mieszkania kwaterunkowe i 
socjalne, dokonano analizy danych na przestrzeni lat 2006-2010, co przedstawia poniższa 
tabela: 
 
Tabela :  Zapotrzebowania na mieszkania kwaterunkowe i socjalne w latach 2006-2010 

WYBRANE POTRZEBY LOKALOWE MIESZKAŃCÓW 

RODZAJ 
MIESZKAŃ 

LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

SOCJALNE 499  609 691 795 978 194,6% 

KWATERUNKOWE 1 920  1 850 1 740 460 ................................590 128%  

OGÓŁEM : 2 419  2 459 2 431 1 255 1 561  X 

 .................................................................... Gwałtowny spadek jest wynikiem obniżenia uchwałą Rady Miasta „progu dochodowego” 
  Dynamika dotyczy roku 2010/2009 

Źródło: dane statystyczne Wydziału gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
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Analiza powyższych danych wskazuje na pojawienie się w latach 2006-2010 bardzo 
niepokojącego zjawiska, potwierdzonego przez bardzo gwałtowną dynamikę wzrostu 
liczby mieszkańców oczekujących na mieszkania socjalne. Świadczy to o zjawisku ubożenia 
społeczeństwa, co z kolei jest wynikiem zdecydowania za małej liczby miejsc pracy oraz 
wzrastającego bezrobocia.  
W okresie tym liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne wzrosła prawie 
dwukrotnie (wzrost o 195%). 
 
Dane w powyższym zakresie wymagają naturalnie zbadania możliwości Miasta w zakresie 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców. Sytuacja w tym zakresie 
niestety nie daje podstaw do optymizmu. 
 
Według stanu na dzień 31.12.2009r. zasób lokali mieszkalnych Gminy Częstochowa 
stanowiły 9 738 lokali mieszkalnych. W liczbie tej  306 lokali posiada status lokali 
socjalnych.  
 
Liczba lokali socjalnych jaką dysponuje Miasto jest w stosunku do potrzeb bardzo 
symboliczna, jest to tylko 31% potrzeb.  Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 na lokale 
socjalne orzeczone wyrokami sądowymi oczekiwało aż 978 mieszkańców.  
W związku z brakiem możliwości wykonania wyroków sadowych przez częstochowski 
samorząd i dostarczenia potrzebującym lokalu socjalnego – Miasto corocznie wypłaca z 
budżetu tym mieszkańcom odszkodowania, których wysokość określa wyrok sądowy. W 
analizowanym okresie z budżetu Miasta wypłacono kwoty: 
 
2006   -     37 968 zł. 
2007   -   318 087zł. 
2008   -   533 324zł. 
2009   -   803 358zł. 
2010   -   967 922zł.  
 
Łącznie stanowi to kwotę 2 660 659 zł.  
 
Podkreślić tu należy, że wypłata odszkodowania nie zwalnia Miasta z obowiązku 
dostarczenia lokalu socjalnego, a więc nie powoduje to zmniejszenia liczby osób 
oczekujących na mieszkanie, co potęguje skalę i powagę problemu.  
 
Tym bardziej pilna staje się analiza efektywności Programu gospodarowania zasobem 
komunalnym Miasta w latach 2005-2010 oraz  ewentualna weryfikacja Programu przyjętego 
przez Radę Miasta w miesiącu wrześniu 2010r. na lata 2011-2015. 
 
Aktualny stan ilościowy zasobu mieszkaniowego Miasta zawiera poniższa tabela. 
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Tabela :  Zasoby komunalne Gminy Częstochowa w latach 2006-2010 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 

LICZBA MIESZKAŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
POSIADANIU MIASTA;            w tym: 

16 924  16 792 17 050 17 050 16 743 

własność miasta 10 481  10 274 10 092 9 934 9 289 

Wykupione przez osoby  fizyczne 5 195  5 315 5 872 6 121 6 476 

Prywatne osób fizycznych 879 858 829 841 823 

własność Skarbu Państwa 369  345 257 154 155 

LICZBA BUDYNKÓW MIEJSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
W UŻYTKOWANIU ZGM TBS 

652  658 645 643 644 

BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z 
UDZIAŁEM GMINY 

 344 349 351 349 349 

BUDYNKI OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCE W 
POSIADANIU MIASTA - współwłasność 

14  14 14 14 14 

BUDYNKI OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCE W 
POSIADANIU MIASTA - prywatne 

77 77 73 73 73 

BUDYNKI W POSIADANIU SKARBU PAŃSTWA 210  210 201 203 201 

Źródło: dane Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta 
 

Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2011-2015 zawiera między 
innymi ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych. Niestety nie jest ona pozytywna.  
 
Z ogólnej liczby budynków mieszkalnych 680, zaledwie 6% (42 budynki) posiadają stan 
oceniony jako „dobry”. Natomiast aż 82 budynki, czyli 12% posiadają stan „zły”. Jest to 
dwukrotnie więcej niż budynki w stanie dobrym.  
Pozostałe budynki oceniono że są w stanie „przeciętnym”. Pełne dane w tym zakresie wraz z 
prognozą na lata następne zawarto w poniższej tabeli.  
 

Tabela :  Ocena stany technicznego budynków mieszkalnych wg stanu na 31.12.2009r.wraz 
prognozą zmian przewidywanych w latach 2011-2015. 

rok 

liczba budynków ogółem 

budynki 
stan dobry stan 

przeciętny 
stan zły 

stanowiących 

własność 

Gminy 

będących 

w samoistny

m posiadaniu 

Gminy 

z odrębną 

własnością 

lokali 

szt. % szt. % szt. % szt. % 

2009 203 86 391 680 100 42 6 556 82 82 12 

2011 204 86 391 681 100 50 7 560 82 71 11 

2012 206 85 392 683 100 56 8 560 82 67 10 

2013 206 81 396 683 100 60 9 565 83 58 8 

2014 210 77 398 685 100 75 11 567 83 43 6 

2015 215 75 398 688 100 81 12 572 83 35 5 

Źródło: Uchwała Rady Miasta Nr 753/LXIV/2010 z dnia 20 września 2010r.  



 

Wizualny obraz struktury stanu technicznego budynków mieszkalnych przedstawia poniższy 
wykres. 
 
Wykres : stan techniczny budynków  komunalnego zasobu mieszkaniowego  w roku 2009.

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane zawarte w Uchwale Rady Miasta 

 
Uwzględniając stan budynków mieszkalnych, Rada Miasta w zatwierdzonym we wrześniu 
2010r. Programie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w latach 2011
2015 zatwierdziła do realizacji konieczność przeprowadzenia licznych remontów i prac 
modernizacyjnych. Program przewiduje na ten cel znaczące nakłady środków finansowych, 
których zestawienie w podziale na poszczególne lata przedstawia poniższa 

 
 

Tabela :  Zestawienie nakładów na planowane prace remontowo
2011-2015 w tys. zł z podziałem na:
 

a) budynki stanowiące w całości własność Gminy:

lp. ZAKRES ROBÓT

1. wymiana stolarki okiennej 

2. docieplenia 

3. wymiana i modernizacja pokryć dachowych

4. remont  przewodów kominowych

5. wymiana i modernizacja instalacji wod.

6. remont płyt balkonowych 

7. wymiana i modern.  instalacji elektrycznej

8. wymiana i modernizacja instalacji dźwigów 
osobowych 9. prace rozbiórkowe i zabezpieczenie 
budynków 10 remonty chodników, dróg wewnętrznych 

RAZEM: 

STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH 
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Wizualny obraz struktury stanu technicznego budynków mieszkalnych przedstawia poniższy 

stan techniczny budynków  komunalnego zasobu mieszkaniowego  w roku 2009.

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane zawarte w Uchwale Rady Miasta Nr
20 września 2010r.  

Uwzględniając stan budynków mieszkalnych, Rada Miasta w zatwierdzonym we wrześniu 
2010r. Programie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w latach 2011
2015 zatwierdziła do realizacji konieczność przeprowadzenia licznych remontów i prac 

yjnych. Program przewiduje na ten cel znaczące nakłady środków finansowych, 
których zestawienie w podziale na poszczególne lata przedstawia poniższa 

nakładów na planowane prace remontowo-modernizacyjne na lata 
z podziałem na: 

budynki stanowiące w całości własność Gminy: (nakłady w tys. zł.)

ZAKRES ROBÓT LATA 

2011 2012 2013 2014

1 500 1 500 1 500 1 500

400 500 500 500

wymiana i modernizacja pokryć dachowych 300 400 400 400

remont  przewodów kominowych 600 600 650 650

wymiana i modernizacja instalacji wod.-kan. 150 150 150 150

30 30 30 30

instalacji elektrycznej 210 210 210 210

wymiana i modernizacja instalacji dźwigów 140 140 140 

prace rozbiórkowe i zabezpieczenie 1 000 1 000 1 000 1 000

remonty chodników, dróg wewnętrznych  90 90 90 90

4 420 4 620 4 670 4 530

42

556

82

STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH - w 2009r.

STAN DOBRY

STAN PRZECIĘTNY

STAN ZŁY

Wizualny obraz struktury stanu technicznego budynków mieszkalnych przedstawia poniższy 

stan techniczny budynków  komunalnego zasobu mieszkaniowego  w roku 2009. 

 
Nr 753/LXIV/2010 z dnia 

Uwzględniając stan budynków mieszkalnych, Rada Miasta w zatwierdzonym we wrześniu 
2010r. Programie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w latach 2011-
2015 zatwierdziła do realizacji konieczność przeprowadzenia licznych remontów i prac 

yjnych. Program przewiduje na ten cel znaczące nakłady środków finansowych, 
których zestawienie w podziale na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela. 

modernizacyjne na lata 

(nakłady w tys. zł.) 

RAZEM 
2014 2015 

500 1 500 7 500 

500 500 2 400 

400 400 1 900 

650 650 3 150 

150 150 750 

30 30 150 

210 210 1 050 

0 0 420 

000 1000 5 000 

90 90 450 

530 4 530 22 770 

STAN DOBRY

STAN PRZECIĘTNY

STAN ZŁY
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Źródłem finansowania prac remontowo-modernizacyjnych w budynkach wspólnotowych 

będą środki ZGM „TBS” pochodzące z wpływów z czynszu lokali mieszkalnych, użytkowych, z 

opłat za reklamy, szyldy oraz wpłaty z dzierżawy terenu. 

b) budynki wspólnotowe: (nakłady w tys. zł.) 

lp. ZAKRES ROBÓT LATA RAZEM 
2011 2012 2013 2014 2015 

1. wymiana stolarki okiennej 470 470 430 430 430 2 230 

2. docieplenia 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 21 500 

3. wymiana i modernizacja pokryć dachowych 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 5 500 

4. remont  przewodów kominowych 1 400 1 700 1 700 1 700 1 700 8 200 

5. wymiana i modernizacja instalacji wod.-kan. 100 100 100 100 100 500 

6. wymiana i modernizacja instalacji gazowych 140 150 150 150 150 740 

7. remont płyt balkonowych 70 70 70 70 70 350 

8. wymiana i modernizacja instalacji 300 300 300 300 300 1 500 

9. wymiana i modernizacja instalacji dźwigów 140 140 140 140 140 700 

10 remonty chodników, dróg wewnętrznych  90 90 90 90 90 450 

RAZEM: 7 910 8 320 8 380 8 480 8 580 41 670 

Źródłem finansowania prac remontowo-modernizacyjnych w budynkach wspólnotowych 

będą zgromadzone środki na funduszu remontowym, kredyty bankowe zaciągnięte przez 

wspólnoty mieszkaniowe oraz procentowy udział środków Gminy. 

 
Zarówno w odniesieniu do zatwierdzonych przez Radę Miasta remontów budynków 
stanowiących własność Miasta, jak i budynków wspólnotowych, brak jest w Urzędzie 
Miasta  informacji o wysokości faktycznie poniesionych w tym okresie nakładów 
finansowych na te prace. Trudno jest więc o ocenę realizacji tego programu. 
    

3.3.     Zadłużenie w opłatach lokatorów mieszkań komunalnych 
 

Tabela :  Zadłużenia mieszkańców z tytułu czynszów w latach 2006-2010 
 

Wyszczególnienie 
2006  2007  2008  2009 2010 2010/2006 

 I. MIESZKALNE 12 461 260 12 451 524 13 543 848 15 480 099 17 822 263 143.0% 

  1/ lokale komunalne 11 306 521 11 374 464 12 371 872 11 950 234 13 775 114 121,8% 

  -  własność prywatna  bd bd bd 1 889 975 2 009 673 X 

  - własność powiernicza  bd bd bd 28 982 35 244 X 

  2 /Lokale własnościowe 895 319 851 950 980 979 1 439 229 1 711 706 191,1% 

  3/ TBS 69 584 77 827 84 510 92 755 157 128 225,8% 

  4/ Skarb Państwa 189 835 147 281 106 486 78 922 133 396 - 30.0% 

 II. UŻYTKOWE 871 082 948 859 1 112 691 1 093 844 1 321 285 151,7% 

OGÓŁEM: 13 332 342 13 400 383 14 656 539 16 573 943 19 143 548 143,5% 

Źródło: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Częstochowie 



79 

 

Powyższe dane wykazują bardzo niepokojąca dynamikę wzrostu zadłużenia czynszowego 
w tych lokalach. W okresie 2006-2010 zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wzrosło o 
43%. Najwyższą dynamikę wzrostu zaległości zanotowano w mieszkaniach ZGM TBS; jest to 
wskaźnik wynoszący aż 226%. Zadłużone są także mieszkania własnościowe (dynamika 
191%), oraz mieszkania komunalne, gdzie dynamika przyrostu zaległości czynszowych 
wynosi 122%. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest również zadłużenie czynszowe ciążące 
na lokalach użytkowych (dynamika 152%), wynoszące 1 321 548 zł. 

 
Jest to kolejny skutek wzrostu w Częstochowie poziomu bezrobocia, a więc i ubożenia 
mieszkańców Miasta. Problem zadłużenia czynszowego mieszkańców Częstochowy jest także 
ważnym sygnałem dla władz Miasta i podległych im służb. Problem wymaga również 
pogłębionej analizy i podjęcia próby wypracowania wniosków łagodzących to zjawisko. 

 
 
3.4.     Wydatki mieszkaniowe Miasta na gospodarkę mieszkaniową 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 2008 2009 2010 

WYDATKI MIESZKANIOWE  ogółem 20 387 447 15 474 677 16 120 170 23 979 755 43 631 734 

w  tym:      

WYDATKI  BIEŻĄCE 3 400 514 6 406 982 4 816 246 4 834 032 31 427 338 

WYDATKI  MAJĄTKOWE 16 986 933 9 067 695 11 303 924 19 145 723 12 204 396 

 
Wydatki mieszkaniowe w poszczególnych latach przeznaczane były przede wszystkim na: 

• wykup nieruchomości na zasoby komunalne Miasta 

• wykup nieruchomości i wypłatę odszkodowań jako skutków uchwalonych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

• budowę komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Konkiewicza 

• podwyższenie udziałów w ZGM TBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe 

• modernizację komunalnej substancji mieszkaniowej w Dźbowie 

• modernizację budynku przy ul. Kopernika 44 z przeznaczeniem na mieszkania 
komunalne 

• remont odtworzeniowy zabytkowego budynku w Alejach NMP 24  
 
W latach 2006-2010 oddano do użytkowania ogółem 89 lokali w nowo wybudowanym 
budynku mieszkalnym oraz w budynkach zaadaptowanych na potrzeby mieszkaniowe tj.: 

• 2006 rok - 25 lokali mieszkalnych w zaadaptowanym budynku przy ul. Łukasińskiego 
26, 

• 2008 rok - 6 lokali mieszkalnych w tym: 5 lokali w zaadaptowanym budynku przy ul. 
Wirażowej 8 a, i 1 lokal w budynku przy ul. Augustyna 32, 

• 2009 rok - 58  lokali mieszkalnych w tym: 36 lokale mieszkalne w budynku 
mieszkalnym przy ul. Kontkiewicza 8 oraz 22 lokale socjalne w zaadaptowanym 
budynku przy ul. Kopernika 44. 
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4. Rozwój przestrzenny  i atrakcyjność inwestycyjna Miasta 
 4.1.     Założenia lokalnej polityki przestrzennej Miasta  
 
Miasto Częstochowa zajmuje powierzchnię 160 km². Zasady zagospodarowania terenów na 
obszarze Miasta regulują: 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1 stycznia 1995r. 

• decyzje administracyjne wydawane na wniosek inwestorów o warunkach zabudowy 
terenu lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – w odniesieniu do 
terenów dla których nie sporządzono dotychczas miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Generalnie struktura przestrzenna Miasta Częstochowy sprawia wrażenie uporządkowanej. 
Jednakże w niektórych częściach miasta zauważa się przejawy różnorodności form 
architektonicznych, obniżających estetykę miasta oraz atrakcyjność jego wizerunku. 
 
Założenia lokalnej polityki przestrzennej Miasta Częstochowy określone zostały Uchwałą 
Rady Miasta Nr 825/LI/2005 z dnia 21 listopada 2005r w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. 
Jako główne kierunki zagospodarowania przestrzennego Studium to wytyczyło: 
 

a) tworzenie możliwości wzajemnie nie konfliktowego rozwoju wszystkich 
podstawowych form wykorzystania przestrzeni, poprawy ładu przestrzennego oraz 
podniesienia atrakcyjności środowiska miejskiego, 

b) tworzenie warunków zaspokojenia potrzeb mieszkańców, lokalnych podmiotów 
gospodarczych oraz przyjezdnych, 

c) rewitalizacja starych dzielnic miejskich i terenów poprzemysłowych 
d) zapewnienie trwałości istnienia ekologicznych funkcji środowiska miasta i 

wzbogacenie struktury przyrodniczej 
e) restrukturyzacja terenów o funkcji mieszkaniowej, w szczególności starych dzielnic 

mieszkaniowych położonych w części śródmiejskiej, polegająca na rewitalizacji 
zasobów posiadających wysokie walory historyczno-architektoniczne oraz 
ekonomiczne 
 

4.2. Plany zagospodarowania przestrzennego  
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są podstawowym instrumentem 
realizacji polityki przestrzennej. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym 
stanowią one prawo lokalne ustalające m.in. przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenu. Zadaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest ustanowienie 
regulacji prawnych i standardów zapewniających jakość przestrzeni miasta, ochronę 
interesów publicznych oraz warunki prawno-przestrzennego rozwoju, w tym realizacji 
inwestycji. Plan miejscowy stanowi podstawę formułowania zasad zagospodarowania i 
zabudowy terenu w decyzjach administracyjnych.  
Należy podkreślić, że jest także odniesieniem dla innych rozstrzygnięć i opinii 
uwarunkowanych zgodnością z jego ustaleniami.  
Planowanie miejscowe stanowi bardzo ważny czynnik w procesie kształtowania porządku 
przestrzennego i ochrony wartości w znacznej mierze decydujących o atrakcyjności miasta. 
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Po 1 stycznia 1995r. na terenie Częstochowy uchwalonych zostało dotychczas 26 Planów 
zagospodarowania przestrzennego (stan na koniec roku 2010), które obejmują łącznie 1156 
ha, co stanowi  zaledwie  7,2% powierzchni całego miasta. 
W trakcie sporządzania znajduje się 15 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, obejmujących obszar 1652 ha. Po ich uchwaleniu łączna powierzchnia 
objętych planami będzie wynosiła 17%. 
 
Jaką lokatę wśród innych samorządów daje Częstochowie aktualny 7% wskaźnik pokrycia 
Miasta Planami zagospodarowania przestrzennego?  
 
W czerwcu 2010 r. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej 
Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przygotowano coroczny „Raport o 
stanie i zaawansowaniu prac planistycznych w gminach”. Raport omawia wyniki badania 
statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego i MI na temat podstawowych aktów 
planistycznych w gminie według stanu na koniec 2008 r. Stosownie do tego raportu najlepiej 
z planowaniem przestrzennym radzą sobie miasta na prawach powiatu. Średni wskaźnik 
pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego w miastach na prawach powiatu na 
koniec roku 2008 wynosi 34,6%. Wyjątkiem są w tej grupie metropolie, choć i tu można 
znaleźć przykłady jednostek, które z planowania uczyniły ważny argument atrakcyjności 
inwestycyjnej. Wskaźniki w metropoliach są następujące: 

• Warszawa   - 19,2%, 

• Kraków        - 14,1%, 

• Poznań        -  19,6%, 

• Łódź             -    4,5%. 

• Gdańsk        -  90,0% 

• Wrocław     -  38,1% 
 
Porównanie 7% wskaźnika pokrycia Miasta do innych miast w woj. Śląskim, a także do miast 
na prawach powiatu – w skali całego kraju wypada dla Częstochowy niekorzystnie. Niemniej 
jednak głębsza analiza tego problemu prowadzi do wniosku, że równie ważnym, a być może 
pilniejszym problemem jest wypełnienie przez Miasto Częstochowę ustawowego 
obowiązku zapewnienia infrastruktury technicznej dla terenów, dla których już są 
uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Tymczasem zdecydowanej większości  terenów Miasta objętych już mpzp nie można uznać 
jako w pełni udostępnione do stosownego zagospodarowania przez inwestorów, lub 
mieszkańców zainteresowanych budową własnych domów mieszkalnych. Wynika to z 
faktu, że po uchwaleniu mpzp Miasto nie doprowadziło dotychczas wody, prądu, brak jest 
kanalizacji oraz dróg.  
 
Obowiązek taki wynika wprost z obowiązujących ustaw określających zadania własne gminy. 
Mówią o tym: 

• Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym 

• Art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

• Prawo energetyczne 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

• Ustawa o drogach publicznych 
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Bardzo wiele jednostek samorządu terytorialnego w kraju przekonało się już, że przy 
prawidłowo prowadzonej gospodarce przestrzennej, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyczynia się do wzrostu dochodów budżetu gminy z lokalnych podatków i 
opłat od nieruchomości oraz z obrotu nieruchomościami. Jest więc instrumentem rozwoju 
gospodarczego gminy.  
 
W kontekście powyższych faktów niezbędnym jest przeprowadzenie w tym temacie 
wnikliwej analizy oraz szerokiej, merytorycznej dyskusji zmierzającej do wypracowania dla 
Częstochowy na najbliższe lata najkorzystniejszego kierunku rozwiązywania tego 
problemu. 
 
 

4.3. Rewitalizacja 

W oparciu o diagnozę stanu istniejącego w zakresie gospodarki przestrzennej oraz 
społeczno-gospodarczej stwierdzono, że niepokojące zjawiska dotyczące sfer  przestrzennej, 
gospodarczej, społecznej  widoczne są szczególnie w śródmieściu, zwłaszcza jego najstarszej 
części, gdzie koncentruje się większość najstarszych i najbardziej zdekapitalizowanych 
zasobów mieszkaniowych oraz w rejonie Rakowa, gdzie najbardziej widać skutki 
restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Powstrzymanie tego procesu i włączenie 
zdegradowanych dzielnic w zrównoważony rozwój miasta stało się więc celem opracowania 
Miejskiego Programu Rewitalizacji . 

Miejski Program Rewitalizacji dla Częstochowy został opracowany i uchwalony Uchwałą Rady 
Miasta nr 667/XLV/2005 z dnia  23 maja 2005 r. Program ten został zaktualizowany 14 maja 
2007 roku uchwałą nr 103/XI/2007 oraz uchwałami: nr 709/LXII/2010 z dnia 28 czerwca 
2010r. i Uchwałą Nr 799/LXVII/2010 z dnia 8 listopada 2010r. 
Jest to program o charakterze wieloletnim, dotyczący działań w sferze gospodarczej, 
społecznej i przestrzennej ukierunkowanych na rewitalizacje obszarów miasta. 
Celem programu rewitalizacji miasta Częstochowa jest ożywienie gospodarcze i społeczne 
obszarów zdegradowanych Miasta oraz podniesienie ich znaczenia w strukturze 
przestrzennej poprzez wyznaczenie im nowych, zgodnych z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, funkcji. MPR jest dokumentem spójnym ze Strategią Rozwoju Miasta i Studium 
Uwarunkowań oraz Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, a także 
uwzględnia założenia polityk i programów miejskich dotyczących przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom społecznym, jak również bierze pod uwagę programy 
ukierunkowane na wzrost potencjału gospodarczego, politykę mieszkaniową, rozwój 
turystyki i kultury oraz promocję miasta.  
 
Program rewitalizacji umożliwia także staranie się gminy i jej partnerów, o pozyskanie na 
jego realizację, funduszy europejskich.  
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IV.     SFERA  SAMORZĄDOWEGO  ZARZĄDZANIA  MIASTEM 
 
Miasto Częstochowa wykonuje prawa i obowiązki gminy oraz miasta na prawach powiatu, 
wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r.  o samorządzie powiatowym, a także wynikające z ustaw prawa materialnego.  
 
W świetle obowiązującego prawa miasta na prawach powiatu są gminami, wykonującymi 
dodatkowo zadana powiatu określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Ustrój, zasady 
działania oraz sprawowania nadzoru takich samorządów określa ustawa o samorządzie 
gminnym, natomiast szczegółowe regulacje w zakresie ustroju miasta na prawach powiatu 
zawarte są w statucie Miasta. Statut Miasta Częstochowy uchwalony został Uchwałą Rady 
Miasta Nr 150/XVI/2003 z dnia 7 lipca 2003 r.  
 
Do zakresu działania Miasta Częstochowy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do podstawowych zadań 
Miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
 

 
1. Administracja samorządowa  
1.1. Certyfikaty i wyróżnienia administracji samorządowej 
 
Narzędziem przy pomocy którego organ wykonawczy - Prezydent Miasta wykonuje swoje 
zadania jest Urząd Miasta. Zadaniem Urzędu Miasta jest pełnienie najwyższej jakości służby 
publicznej oraz profesjonalna obsługa mieszkańców.  
 
W celu zapewnienia identyfikacji procesów  mających wpływ zarówno na podejmowane 
decyzje, jak i na profesjonalną obsługę mieszkańców – Urząd Miasta poddany został w roku 
2004 audytowi certyfikującemu przeprowadzonemu przez Polskie Centrum Badań i 
Certyfikacji. W wyniku potwierdzenia zgodności wdrożonego przez Urząd systemu 
zarządzania jakością z normą ISO 9001 Miasto otrzymało certyfikat w październiku 2004r. 
Certyfikat ten został w roku 2010 przedłużony na trzy kolejne lata, tj. do roku 2013. 

 
1.2. Urząd Miasta 
 
Organizacja oraz zasady funkcjonowania Urzędu określone są w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miasta wdrożonym Zarządzeniem Nr k/76/09 Prezydenta miasta Częstochowy z dnia 
16 marca 2009 (wraz z późniejszymi zmianami).  Strukturę organizacyjną Urzędu, podział na 
Wydziały i komórki organizacyjne, a także nazewnictwo, symbolikę oraz podległość określa 
Schemat Organizacyjny Urzędu. Według stanu na koniec 2010r. w Urzędzie Miasta było  827 
etatów. 
 
 

 
 



 

1.3. Wydatki budżetu Miasta na dział administracja 
 
Tabela :   Wydatki budżetu Miasta na dział administracja publiczna w latach 2002
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2002
 

 
Graficzny obraz powyższych danych oraz 
wykres. 

 
Wykres :   Kwota wydatków na administrację w latach 2000

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2000

 
Dane statystyczne zawarte w tabeli oraz wykresie wykazują, że w okresie 2002
w ciągu 8 lat, wydatki ogółem na dział administracja publiczna wykazały dynamikę wzrostu 
na poziomie prawie 170%, co w liczbach bezwzględnych stanowi kwotę 23.793. 00
Natomiast wydatki na wynagrodzenia w dziale administracja publiczna rosły z dynamiką 
ponad 176%, co oznacza wzrost wydatków na ten cel  o kwotę 18.180 000 zł.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2000 2001 2002

WYDATKI OGÓŁEM NA ADMINISTRACJĘ UM 

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA W UM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2002 

WYDATKI  NA DZIAŁ 
ADMINISTRACJA PUBL.                

-  w tys. zł. 

 
34 058  

 
34 928

WYDATKI NA 
WYNAGRODZENIA Z 
POCHODNYMI – w tys. zł. 

23 767  24 754

84 

1.3. Wydatki budżetu Miasta na dział administracja publiczna 

Wydatki budżetu Miasta na dział administracja publiczna w latach 2002

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2002

Graficzny obraz powyższych danych oraz dynamiki wzrostu wydatków przedstawia poniższy 

Kwota wydatków na administrację w latach 2000-2010 – w tys. zł.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2000

Dane statystyczne zawarte w tabeli oraz wykresie wykazują, że w okresie 2002
wydatki ogółem na dział administracja publiczna wykazały dynamikę wzrostu 

na poziomie prawie 170%, co w liczbach bezwzględnych stanowi kwotę 23.793. 00
Natomiast wydatki na wynagrodzenia w dziale administracja publiczna rosły z dynamiką 
ponad 176%, co oznacza wzrost wydatków na ten cel  o kwotę 18.180 000 zł.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

WYDATKI OGÓŁEM NA ADMINISTRACJĘ UM -w tys. zł.

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA W UM - w tys. zł.

LATA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

34 928 39 162 41 767 45 391 47 064 57 427 57 997

24 754 25 988 28 727 30 585  32 418 36 432 40 482

 

Wydatki budżetu Miasta na dział administracja publiczna w latach 2002-2010 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2002-2010 

dynamiki wzrostu wydatków przedstawia poniższy 

w tys. zł. 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2000-2010 

Dane statystyczne zawarte w tabeli oraz wykresie wykazują, że w okresie 2002-2010, a więc 
wydatki ogółem na dział administracja publiczna wykazały dynamikę wzrostu 

na poziomie prawie 170%, co w liczbach bezwzględnych stanowi kwotę 23.793. 000 zł. 
Natomiast wydatki na wynagrodzenia w dziale administracja publiczna rosły z dynamiką 
ponad 176%, co oznacza wzrost wydatków na ten cel  o kwotę 18.180 000 zł. 

2009 2010

2009 2010 
2010/ 
2002 

57 997 57 849 169,8 

40 482 41 947 176,5 
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W ogólnym trendzie wzrostu odznacza się widoczny, znaczący wzrost wydatków w roku 
2003 (ze skutkiem na rok 2004), w roku 2006, oraz 2008 – kiedy to dynamika do roku 2007 
wyniosła w wydatkach ogółem 122%, a na same wynagrodzenia 112% ! 

 
 
1.4. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta oraz struktura wykształcenia 
pracowników 
 
Tabela :  Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w latach 2000-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 
2002 

LICZBA ETATÓW OGÓŁEM 562 556 575 612 655 687 784 815 836 851 827 143,8 

DYNAMIKA X 98,9 103,4 106,4 107,0 104,8 141,1 103,9 102,5 101,8 97,1 X 

LICZBA WYDZIAŁÓW  21 21 22 21 22 23 25 27 27 26 21 X 

LICZBA STANOWISK 
KIEROWNICZYCH  

71 70 70 78 86 90 97 98 108 108 83 154,2 

Źródło: dane Wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta 
(bez stanowisk Prezydentów, Sekretarza, Dyrektora Urzędu) 

 

Dynamika wzrostu zatrudnienia w okresie ostatnich 2 kadencji wynosi 143,8%, co oznacza 

wzrost liczby etatów o 252. Charakterystycznym jest tu rok 2006, w którym przyrost 

etatów w stosunku do roku poprzedniego (a więc w ciągu 1 roku) wynosi 141,1%, co 

stanowi wzrost o 97 etatów w ciągu 1 roku. 

Warto także zauważyć wyraźny spadek dynamiki przyrostu etatów w roku 2010. W 

stosunku do roku 2009 (najwyższy stan etatowy w Urzędzie Miasta) – wystąpiła po raz 

pierwszy dynamika spadkowa, tj.97,1%, co oznacza spadek liczby etatów o 24. 

Równie wysoka jest w okresie ostatnich 2 kadencji dynamika wzrostu liczby stanowisk 

kierowniczych; wynosi 154,2%. Wiąże się to w dużym stopniu ze wzrostem liczby 

Wydziałów, ale także innych samodzielnych stanowisk. 

Trendy przedstawione w układzie liczbowym w powyższej tabeli obrazują plastycznie 

poniższe wykresy. 

 

 

 



 

Wykres :   Liczba etatów w Urzędzie Miasta w latach 2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Wydziału Finansowo Księgowego UM

Wykres obrazuje zdecydowany skok w liczbie etatów w roku 200

liczby etatów aż o 97. Fakt ten znalazł automatycznie odzwierciedlenie

wydatków budżetowych na dział administracji publicznej.

Syntetyczny obraz statystyczny kosztów działania Urzędu Miasta przedstawiono w poniższej 
tabeli, wykazującej wzajemne współzależności między :

a) Liczbą etatów, stanowisk kierownicz
b) Kwotą wydatków ogółem na administracje publiczną 

na wynagrodzenia i ich procentowym udziale w wydatkach ogółem
 
Tabela :   Liczba etatów, stanowisk
Urzędzie Miasta w latach 2002

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Finansowo
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w Urzędzie Miasta w latach 2000-1010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Wydziału Finansowo Księgowego UM

Wykres obrazuje zdecydowany skok w liczbie etatów w roku 2006, w którym nastąpił wzrost 

liczby etatów aż o 97. Fakt ten znalazł automatycznie odzwierciedlenie we wzroście dynamiki 

wydatków budżetowych na dział administracji publicznej. 

Syntetyczny obraz statystyczny kosztów działania Urzędu Miasta przedstawiono w poniższej 
tabeli, wykazującej wzajemne współzależności między : 

, stanowisk kierowniczych i przeciętnego wynagrodzenia brutto
Kwotą wydatków ogółem na administracje publiczną – z wyodrębnionymi wydatkami 
na wynagrodzenia i ich procentowym udziale w wydatkach ogółem

, stanowisk  kierowniczych oraz przeciętne wynagrod
w latach 2002-2010.  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Finansowo-Księgowego 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

575
612

655
687

784
815 836 851

LICZBA ETATÓW

LATA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

612 655 687 784 815 836 

21 22 23 25 27 27 

78 86 90 97 98 108 

2 539 2 505 2 576 2 341 2 622 2 912 3 130

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Wydziału Finansowo Księgowego UM 

6, w którym nastąpił wzrost 

we wzroście dynamiki 

Syntetyczny obraz statystyczny kosztów działania Urzędu Miasta przedstawiono w poniższej 

ych i przeciętnego wynagrodzenia brutto 
z wyodrębnionymi wydatkami 

na wynagrodzenia i ich procentowym udziale w wydatkach ogółem 

oraz przeciętne wynagrodzenie w 

2009 2010

851 827

2009 2010 
2010/ 
2002 

851 827 143,8% 

26 21 X 

108 83 154,2% 

3 130 3 394 133,2% 
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Dynamiczny wzrost liczby pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta skłania do 

poszerzenia analizy na płaszczyźnie poziomu i struktury wykształcenia pracowników oraz 

zachodzących w tym zakresie zmian. Dane w tym zakresie prezentuje poniższa tabela oraz 

wykres. 

 

Tabela :    Pracownicy Urzędu Miasta wg struktury wykształcenia – wg stanu na  koniec 

roku 2006 i 2010  

RODZAJ WYKSZTAŁCENIA 
2006r. 2010r. 

LICZBA PRACOWN. % LICZBA PRACOWN. % 

LICZBA PRACOWNIKÓW OGÓŁEM  795 100 835 100 

w  tym z wykształceniem:     

WYŻSZE   (ogółem), w tym: 503 63,2 630 75,5 

     administracyjne 38 4,7 34 4,0 

     prawnicze 31 3,9 33 3,9 

     ekonomiczne 62 7,8 66 7,9 

     zarządzanie i pokrewne 100 12,5 170 20,3 

     techniczne 120 15,0 119 14,2 

     Informatyczne 18 2,2 28 3,3 

     Pedagogiczne 53 6,6 55 6,7 

     humanistyczne 26 3,3 57 6,9 

     inne 65 8,1 68 8,2 

ŚREDNIE  281 35,3 194 23,3 

ZAWODOWE 7 0,4 7 0,8 

PODSTAWOWE 4 0,2 4 0.5 

Liczba pracowników nie pokrywa się z liczbą etatów w poszczególnych latach ponieważ kilka osób 
zatrudnionych było na częściach etatów. Liczba pracowników w roku 2006 jest o 11 osób wyższa niż liczba 

etatów, a w roku 2010 – wyższa o 8 pracowników. 
Źródło: dane Wydziału Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta w Częstochowie. 

 

Graficzny obraz zmian w strukturze wykształcenia pracowników Urzędu Miasta w 

Częstochowie przedstawia poniższy wykres. 

 



 

Wykres :   Zmiany w strukturze wykształcenia pracowników w latach 2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Organizacji i Nadzoru 

 

Jak wynika z powyższego wykresu, na przestrzeni ostatnich 5 lat nastąpiła korzystna zmiana 

w strukturze poziomu wykształcenia pracowników Urzędu Miasta. W roku 2006 

wykształceniem wyższym legitymowało się 63% kadry pracowniczej Urzędu Miasta, 

natomiast w roku 2010 było to już 75%. Automatycznie zmniejszył się w strukturze 

zatrudnieniowej udział pracowników z wykształceniem średnim, z 35% do 23%. Jest to 

zjawisko pozytywne; niemniej jednak zważywszy zarówno na wagę ustawowo przypisanych 

zadań realizowanych przez samorząd miasta na prawach powiatu, a także na poziom 

bezrobocia (także wśród mieszkańców z wykształceniem wyższym), należy zauważyć, że 

wskaźnik ten powinien ulegać w dalszym ciągu 

Charakterystyczne jest również zjawisko wysokiego nasycen

pracowników z wyższym wykształceniem o kierunkach: zarządzania i technicznych. Ta grupa 

pracownicza stanowiła łącznie w 2006roku  27,5%, a na koniec roku 2010 aż 34,5 % . 

Zwiększył się także w strukturze udział osób z wykształceni

pedagogicznym.  
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Zmiany w strukturze wykształcenia pracowników w latach 2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta.

Jak wynika z powyższego wykresu, na przestrzeni ostatnich 5 lat nastąpiła korzystna zmiana 

w strukturze poziomu wykształcenia pracowników Urzędu Miasta. W roku 2006 

wykształceniem wyższym legitymowało się 63% kadry pracowniczej Urzędu Miasta, 

oku 2010 było to już 75%. Automatycznie zmniejszył się w strukturze 

zatrudnieniowej udział pracowników z wykształceniem średnim, z 35% do 23%. Jest to 

zjawisko pozytywne; niemniej jednak zważywszy zarówno na wagę ustawowo przypisanych 

rzez samorząd miasta na prawach powiatu, a także na poziom 

bezrobocia (także wśród mieszkańców z wykształceniem wyższym), należy zauważyć, że 

wskaźnik ten powinien ulegać w dalszym ciągu obniżeniu.  

Charakterystyczne jest również zjawisko wysokiego nasycenia w kadrze Urzędu Miasta 

pracowników z wyższym wykształceniem o kierunkach: zarządzania i technicznych. Ta grupa 

pracownicza stanowiła łącznie w 2006roku  27,5%, a na koniec roku 2010 aż 34,5 % . 

Zwiększył się także w strukturze udział osób z wykształceniem humanistycznym i 
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1.5. Wydziały i stanowiska kierownicze 
 
Zgodnie z § 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, w skład Urzędu wchodzą 

następujące Wydziały i komórki organizacyjne: 

NAZWA WYDZIAŁU ; KOMÓRKI  LICZBA ETATÓW 
1) Biuro Rady Miasta 8 

2) Wydział Nadzoru i Administracji  158 

3) Wydział Budżetu i Analiz 40 

4) Wydział Finansowo-Księgowy 85 

5) Wydział Kultury i Promocji  36 

6) Wydział Geodezji i Kartografii 52 

7) Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 50 

8) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 26 

9) Wydział Edukacji i Sportu 35 

10) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 38 

11) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 45 

12) Wydział Administracji Architektoniczno Budowlanej 42 

13) Wydział Rozwoju Miasta 47 

14) Wydział Komunalny 29 

15) Wydział Spraw Obywatelskich 67 

16) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych 

14 

17) Urząd Stanu Cywilnego 17 

18) Zespół Audytu Wewnętrznego 4 

19) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2 

20) Biuro Kontroli 6 

21) Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna 17 

Źródło: dane Wydziału Nadzory i Administracji Urzędu Miasta 

 
W ogólnej liczbie etatów Wydziału Nadzoru i Administracji mieści się również 27 etatów nie 
będących etatami administracyjnymi. Jest to: 2 elektryków, 4 kierowców, 14 portierów, 1 
powielaczowy, 2 pracowników gospodarczych, 4 ślusarzy.  
 
W każdym Wydziale i komórce organizacyjnej wyodrębnione są stanowiska Naczelników 

Wydziałów,     lub inni pracownicy na stanowiskach kierowniczych. W Wydziałach zatrudnieni 

są również Zastępcy Naczelników  Wydziałów .  

Zmiany w liczbie stanowisk kierowniczych na przestrzeni lat 2002-2010 obrazuje poniższy 

wykres. 

 

 
 



 

Wykres :  Liczba stanowisk kierowniczych w Urzędzie Miasta (bez Prezydentów, Sekretarza, 
Dyrektora) 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane 

 
1.6. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta
 
 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i wydane na jej podstawie 
rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie 
samorządowych wprowadziły decentralizację systemu określania płac dla zatrudnionych w 
samorządach. Szereg kwestii związanych z wynagrodzeniami, które były regulowane w 
rozporządzeniach wydanych na podstawie obowiązującej do końca 
1990 r. o pracownikach samorządowych, zostało przekazanych do ustalenia przez 
poszczególnych pracodawców samorządowych.
 
Pracodawca ma obowiązek
samorządowych zatrudnionych na podsta
 
• wymagania kwalifikacyjne, 
•szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia 
zasadniczego (art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych).
W regulaminie tym może też określić:
• warunki przyznawania oraz wa
jubileuszowa, 
• warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz innych 
dodatków (art. 39 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
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ma obowiązek opracowania Regulaminu wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

 
•szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia 
zasadniczego (art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). 
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• warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż 
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dodatków (art. 39 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). 
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Obowiązujące  od 1 kwietnia 2009 r. nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa minimalne stawki 

wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (maksymalne 
stawki określają samorządy, uwzględniając zapisy rozporządzenia).  

Rozporządzenie to reguluje kwestie dotyczące wynagrodzeń wszystkich pracowników 
samorządowych, czyli zatrudnionych zarówno w urzędach jednostek samorządu 
terytorialnego (np. urzędzie gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim), jak i 
w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. szkołach, przedszkolach, gimnazjach, 
ośrodkach pomocy społecznej).  

Zgodnie z zapisami rozporządzenia maksymalne miesięczne wynagrodzenie pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru nie może przekroczyć siedmiokrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe - na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

W Urzędzie Miasta funkcjonuje Regulamin Wynagradzania pracowników ustalony 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr k/136/10  z dnia 16 lipca 2010r.  

Zmiany w wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto na przestrzeni lat 2002-2010 
obrazuje poniższa tabela i wykres. 
 
Tabela :  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Urzędzie Miasta w latach 2002-2010 

Źródło: Dane Wydziału Finansowo Księgowego Urzędu Miasta 

 

Graficzny obraz kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w 

latach 2002 -2010 przedstawia wykres: 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2002 

PRZECIĘTNE 
WYNAGRODZENIE brutto 
(bez Prezydentów, 
Dyrekt. Urz. Sekretarza, 
Skarbnika) 

2 548 2 539 2 505 2 576 2 341 2 622 2 912 3 130 3 394 133,2% 



 

Wykres :  Przeciętne wynagrodzenie w Urzędzie Miasta w latach 2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Finansowo Ksi

 
1.7. Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi 
 

Współpraca samorządu miasta z organizacjami pozarządowymi otwiera szansę na lepsze, 
efektywniejsze i skuteczniejsze działania dla poprawy jakości życia 
Częstochowie działa prawie 450 organizacji pozarządowych. Dla efektywnego wykorzystania 
ich potencjału w zakresie poprawy jakości życia w mieście Rada Miasta   
814/L/2005 z dnia 24 października 2005r.  zatwierdziła  „Wieloletni pr
samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi”. Celem Programu jest 
„Skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie 
współpracy samorządu miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na t
miasta.” Jest to program wieloletni, określający stałe formy współpracy poprzez:  

 
1. „Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.
2. Pomoc Miasta w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych z innych źródeł niż 

budżet miasta.  
3. Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Urząd Miasta

jak i organizacje pozarządowe
4. Stwarzanie udogodnień organizacjom pozarządowym

prowadzenie działalności pożytku publicznego.
5. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w

doradczym i inicjatywnym.
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W toku realizacji powyższego Programu Miasto Częstochowa udzieliło z budżetu Miasta 
szeregu dotacji celowych na realizację konkretnych przedsięwzięć realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. Zestawienie tych kwot zawarto w poniższej tabeli.  
 
 
Tabela :  Dotacje budżetowe dla organizacji pozarządowych w latach 2006-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

KWOTA  DOTACJI  w zł. 10 740 041 12 113 748 11 987 777 11 527 691 11 584 892 7,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010. 

 
 
Dotychczas Radzie Miasta nie były przedkładane analizy i oceny skuteczności tego Programu. 
Nie dokonywano również korekty postanowień powyższej Uchwały. 
Zważywszy na długi okres realizacji Programu oraz znaczące kwoty wydatków z budżetu 
Miasta na ten cel, wskazane jest dokonanie oceny i skuteczności tej współpracy, a także 
ewentualnej weryfikacji założeń tegoż Programu.  
  
 

IV. SFERA  FINANSOWA 
1. Finanse  Miasta  Częstochowy 

 
Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu 
terytorialnego określają: 

• ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, 
poz.1014 z poźn. zm.). 

• ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966). 

 
Podstawą samodzielnej polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego są ich 
budżety. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały 
budżetowej na rok budżetowy i stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów tej jednostki 
Podstawowym warunkiem właściwego wykonywania przez samorząd terytorialny jego zadań 
jest wyposażenie go w odpowiednie środki finansowe. Źródła dochodów budżetowych 
określa uchwalona 13 listopada 2003 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego.  
Analizy struktury źródeł dochodów oraz ich dynamiki w budżetach  Miasta Częstochowy 
dokonano w oparciu o obowiązującą sprawozdawczość statystyczną za okres lat 2006-2010. 
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1.1.  Rating finansowy Miasta 
W 2004 r. Miasto Częstochowa wystąpiło o nadanie międzynarodowego ratingu. Rating to 
ocena niezależnej instytucji finansowej, określająca wiarygodność kredytową podmiotu 
gospodarczego w tym jednostki samorządu terytorialnego wyrażająca ogólną zdolność 
podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. 
Ocena zdolności kredytowej jest wystawiana przez agencje ratingowe – instytucje 
wyspecjalizowane w analizach gospodarczych pod kątem oceny ryzyka niewypłacalności. 
Pierwszą oceną ratingową Miasto otrzymało w miesiącu październiku 2004r. Była to ocena 
na poziomie „BBB –". Oceny dokonywane są corocznie. We wrześniu 2007 r. komitet 
ratingowy Fitch Raitngs nadał miastu międzynarodowe ratingi na poziomie „BBB” (potrójne 
B) dla długoterminowego zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Ponadto komitet 
ocenił, ze długodystansowa perspektywa ratingu jest stabilna.  
 
Rating na poziomie BBB odpowiada dobrej jakości kredytowej i oznacza, że ryzyko kredytowe 
jest niskie. Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych jest uznana za 
odpowiednią, jednak istnieje większe prawdopodobieństwo, że pojawiające się niekorzystne 
zmiany okoliczności lub warunków gospodarczych mogą ją osłabić. 
Ostatnia ocena ratingowa Miasta dokonana została przez agencję Fitch Ratings w miesiącu 
listopadzie 2010 r. Fitch  utrzymał długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i 
krajowej na poziomie BBB (potrójne B), z perspektywą stabilną. Równocześnie jednak w 
raporcie wskazano, że: 
 
„Polityka finansowa Miasta zakłada utrzymywanie dobrych wyników operacyjnych z 
nadwyżką operacyjną wystarczającą na obsługę zadłużenia, co wymusza wyższą 
efektywność działań Miasta oraz optymalizację kosztów. /…/ 
Wysokie ryzyko pośrednie dla Częstochowy wynika z trudnej sytuacji finansowej szpitala 
miejskiego. Na koniec 2009 r. szpital wykazywał 21 mln zł zadłużenia poręczonego przez 
Miasto oraz 25 mln zł innych zobowiązań. 
Fitch oczekuje, że w latach 2011-2012 Miasto będzie ograniczać wzrost wydatków 
operacyjnych oraz generować nadwyżkę operacyjną wystarczającą na obsługę zadłużenia 
(około 50 mln zł rocznie).” 

 

1.2. Budżet Miasta Częstochowy w latach 2006-2010 

Polityka finansowa Miasta jest realizowana w oparciu o uchwalany corocznie przez Radę 
Miasta budżet. Uchwała określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. 
Budżet Miasta opracowywany jest w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych.  
W ciągu roku zarządzanie budżetem odbywa się w trybie wynikającym z zapisów 
Ustawy o finansach publicznych i polega na: 

• wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej 

• analizie wykonania budżetu 

• dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb i priorytetów w zakresie zadań 
bieżących oraz kierunków inwestowania poprzez zmiany budżetu 

• korekcie środków budżetowych przyznawanych przez budżet państwa na zadania 
własne i zlecone i dostosowywaniu wydatków do wielkości tych środków. 
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Prowadzenie lokalnej polityki budżetowej przez Radę Miasta oraz jej organ wykonawczy 
obejmuje szereg różnorodnych działań kształtujących poziom dochodów własnych. Sąto 
przede wszystkim:  

a) określanie przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu 
odnośnie podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty od 
posiadania psów oraz opłaty  targowej; 

b) stosowanie indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach przypisanych 
gminie; 

c) określanie przez Radę Miasta zasad gospodarowania majątkiem Miasta: 

• w zakresie nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż  trzy lata, 

• stosowania ulg i zwolnień przy sprzedaży lokali komunalnych oraz warunków 
sprzedaży ratalnej, 

• zasad prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, 

• stosowania bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności; 

d)  ustalania przez Prezydenta Miasta stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych 
oraz stawek opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam. 

 
Na wielkość dochodów budżetowych Miasta Częstochowy  znaczący wpływ mają  
następujące źródła: 

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatku 
dochodowego od osób prawnych i fizycznych: 

• subwencje i dotacje na działalność związaną z realizacją zadań własnych i zleconych, 

• podatki i opłaty lokalne,  

• dochody z majątku Miasta  
Pozycję i możliwości finansowe Miasta określa wysokość dochodów budżetowych. 
Stanowią one źródło finansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych. W ostatnich 
latach zarówno dochody jak i wydatki charakteryzowały się wzrostem, jednakże dynamika 
wzrostu wydatków była niestety wyższa niż dynamika wzrostu dochodów budżetowych. 
Dlatego też budżety Miasta w kolejnych latach były deficytowe, co obrazuje poniższa 
tabela.  
 
Tabela :  Budżet Miasta Częstochowy w latach 2006-2010  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

DOCHODY   OGÓŁEM,    w tym: 654 147 411 712 038 268 727 742 240 754 183 748 819 351 255  +25,2% 

          dochody bieżące                 584 266 418 648 602 941 686 244 215 701 482 067 759 372 069 129,9% 

          dochody majątkowe 69 880 992 63 435 327 41 498 025 52 701 680 59 979 186 - 14,2% 

WYDATKI   OGÓŁEM,   z tego 694 913 625 724 781 124 745 116 761 792 771 358 872 881362 +25,6% 

          wydatki bieżące 527 275 170 568 908 605 606 907 955 657 596 739 738 577 044 140,0% 

          wydatki majątkowe 167 638 455 155 872 519 138 208 806 135 174 619  134 311 166 - 19,9% 

NADWYŻKA OPERACYJNA 63 356 062 87 985 330 100 866 080 55 420 687 13 075 133 - 79,4% 

DEFICYT BUDŻETOWY  40 766 214 12 742 855 17 374 520 38 587 609 54 437 817 +33,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych Miasta za lata 2006-2010 
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Średniorocznie na przestrzeni lat 2006 – 2010 dochody budżetu Miasta wzrastały o 5,0% przy 

średnim wskaźniku inflacji wynoszącym za ten okres 2,8%, a PKB 4%. Dynamika wzrostu 

dochodów Miasta jest więc niska.  

Najniższa dynamika wzrostu powinna wynosić około 7%. Ponadto – jak zaprezentowano na 

poniższym wykresie – dynamika dochodów wykazała w roku 2008  gwałtowne załamanie 

tendencji wzrostowych do poziomu 2,2%, po którym korzystniejszym  był rok 2010. 

 Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest tu jednak przede wszystkim niepokojąco wysoka 

dynamika wydatków bieżących, wynosząca aż 140% (średnio rocznie 8%),podczas gdy 

dynamika dochodów bieżących wyniosła tylko 130%  (średnio rocznie 6%) Oznacza to, że 

aktualnie w skali roku brak jest źródeł pokrycia dochodami bieżącym dla około 10% 

wydatków bieżących.  

Co to dotychczas oznaczało dla budżetu Miasta?  

Aby sfinansować całość uchwalonych wydatków bieżących, należało  zaangażować nie 
tylko całość dochodów bieżących, ale zaangażować także dochody majątkowe, które w 
dobrze gospodarujących gminach przeznacza się w całości na inwestycje, zmniejszając w 
ten sposób wysokość zaciąganych kredytów.  
Dotychczasowa polityka budżetowa Miasta poprzez akceptację stałego i wysokiego 
wzrostu wydatków bieżących (przy niskich dochodach) powodowała coroczny wzrost 
deficytu budżetowego, co przekładało się w końcowym efekcie na wzrost długu Miasta. 
 
Podkreślić tu należy, że od 1 stycznia 2011r obowiązuje w tym zakresie zmieniona ustawa o 
finansach publicznych, która nie dopuszcza możliwości uchwalenia takiego budżetu, w 
którym wydatki bieżące byłyby wyższe od dochodów bieżących. Sytuacja budżetu Miasta 
Częstochowy jest o tyle trudniejsza, że musi udźwignąć nie tylko skutki nowej ustawy, ale 
przede wszystkim złagodzić stan w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2010r. 
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Wykres :   Dynamika dochodów budżetu w kontekście wskaźnika inflacji oraz PKB w latach 

2006-2010 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stat.gov.pl oraz sprawozdań budżetowych Miasta 

 
 
 
W świetle powyższych danych niezbędna jest bieżąca analiza realizacji zaplanowanych w 
budżecie dochodów oraz sukcesywna, wnikliwa ocena tego zjawiska celem zapobieżenia 
ewentualnemu „rozwarciu nożyc” między  dochodami i wydatkami, a w szczególności miedzy 
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, co na płaszczyźnie zmienionej od stycznia 
2010r. ustawy o finansach publicznych byłoby zjawiskiem bardzo niepożądanym. Poniższy 
wykres obrazuje jak nieznaczna jest już ta różnica w roku 2010. 
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Wykres :   Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Miasta w latach 2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych za lata 2006
 

 
 
1.3. Dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta

Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2006 wynosiły 

2009 -  3 151 zł. Oznacza to, że w okresie 5 lat dochody budżetowe ogółem w przeliczeniu na 

1 mieszkańca wzrosły łącznie o 

Tabela :   Dochody budżetowe Miasta Częstochowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

WYSZCZEGÓLNIENIE 

DOCHODY  OGÓŁEM 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 

DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 
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Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Miasta w latach 2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych za lata 2006

. Dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta

Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2006 wynosiły 

zł. Oznacza to, że w okresie 5 lat dochody budżetowe ogółem w przeliczeniu na 

1 mieszkańca wzrosły łącznie o 482 zł. (średniorocznie o 96 zł.). Obrazuje to p

Dochody budżetowe Miasta Częstochowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
LATA 

2006 2007 2008 2009

654 147 411 712 038 268 727 742 240 754

245 030 
 

242 300 
 

240 612 

2 669 2 938 3 024 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl oraz sprawozdań budżetowych

2007 2008 2009

DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE

Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Miasta w latach 2006-2010 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych za lata 2006-2010 

. Dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta 

Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2006 wynosiły 2 669 zł, a w roku 

zł. Oznacza to, że w okresie 5 lat dochody budżetowe ogółem w przeliczeniu na 

zł.). Obrazuje to poniższa tablica.  

Dochody budżetowe Miasta Częstochowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

2009 2010 

754 183 748 819 351255 

239 319 brak danych 

3 151 X 

oraz sprawozdań budżetowych 

2010



 

Źródło: opracowanie własne na podstawie

Zarówno z danych zawartych w tabeli, jak i z wykresu zauważalny jest w roku 2007 dość 
znaczny wzrost dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tj. o 
wzrost pozorny, ponieważ właśnie w tym okresie nastąpił znaczący spadek liczby 
mieszkańców Częstochowy. W stosunku do roku 2006 
aż o 2 730 osób. Rok 2007 to okres najwyższej migracji mieszkańc

Dla pełniejszego obrazu dokonano analizy 

statystyczne zamieszczonych na stronach 

w województwie Śląskim. Porównanie to przedstawia poniższy wykres:

Wykres:  Dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach 
powiatu w województwie śląskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony
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podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl oraz sprawozdań budżetowych

Zarówno z danych zawartych w tabeli, jak i z wykresu zauważalny jest w roku 2007 dość 
znaczny wzrost dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tj. o 269 zł. Jest to jednak tylko 

ponieważ właśnie w tym okresie nastąpił znaczący spadek liczby 
mieszkańców Częstochowy. W stosunku do roku 2006 liczba mieszkańców zmniejszyła się 

730 osób. Rok 2007 to okres najwyższej migracji mieszkańców Częstochowy.

Dla pełniejszego obrazu dokonano analizy dochodów na 1 mieszkańca w oparciu o 

zamieszczonych na stronach www.stat.gov.pl w miastach na prawach powiatu 

Porównanie to przedstawia poniższy wykres: 

Dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach 
powiatu w województwie śląskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl 
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oraz sprawozdań budżetowych 

Zarówno z danych zawartych w tabeli, jak i z wykresu zauważalny jest w roku 2007 dość 
269 zł. Jest to jednak tylko 

ponieważ właśnie w tym okresie nastąpił znaczący spadek liczby 
liczba mieszkańców zmniejszyła się 

ów Częstochowy. 

dochodów na 1 mieszkańca w oparciu o dane  

w miastach na prawach powiatu 

Dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach 

 

4 362

ROK 2009



100 

 

 
Lokatę Miasta Częstochowy w kwestii wysokości dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 
mieszkańca obrazuje również statystyka ogólnokrajowa dotycząca wszystkich miast na 
prawach powiatu na stronie:  http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8479_PLK_HTML.htm, co 
przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Na 65 miast na prawach powiatu, Częstochowa zajmuje niestety 6 lokatę, czyli tylko 5 
spośród 65 miast ma dochody niższe od Częstochowy. Są to: Piekary Śląskie, 
Świętochłowice, Sosnowiec, Mysłowice, Chełm.  
 

Tabela :   Najniższe dochody budżetów miast na 1 mieszkańca – stan na 31.12.2008 

NAJNIŻSZE DOCHODY BUDŻETÓW MIAST NA 1 MIESZKAŃCA - STAN NA 31.12.2008 R. 
 

L.p POLSKA 3890,3 

Miasta Województwa w zł 

1 Piekary Śląskie ŚLĄSKIE 2456,09 

2 Świętochłowice ŚLĄSKIE 2472,63 

3 Sosnowiec ŚLĄSKIE 2820,85 

4 Mysłowice ŚLĄSKIE 2823,14 

5 Chełm LUBELSKIE 2971,72 

6 Częstochowa ŚLĄSKIE 3014,06 

7 Skierniewice ŁÓDZKIE 3045,50 

8 Siemianowice Śląskie ŚLĄSKIE 3054,69 

9 Jastrzębie-Zdrój ŚLĄSKIE 3071,80 

10 Lublin LUBELSKIE 3093,53 

11 Koszalin ZACHODNIOPOMORSKIE 3113,01 

12 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE 3143,93 

13 Bytom ŚLĄSKIE 3147,69 

14 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE 3148,85 

15 Ruda Śląska ŚLĄSKIE 3177,06 

16 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3199,29 

17 Białystok PODLASKIE 3204,69 

18 Legnica DOLNOŚLĄSKIE 3207,36 

19 Zabrze ŚLĄSKIE 3228,64 

20 Tarnobrzeg PODKARPACKIE 3234,24 

         Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8479_PLK_HTML.htm 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

1.4. Struktura i dynamika dochodów  Budżetu Miasta Częstochowy
 
Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego można podzielić na 
zasadnicze grupy, tj : 

1. dochody własne 
2. subwencje 
3. dotacje 
4. fundusze celowe (od roku 2010 tylko1 fundusz, tzn. 

 
W strukturze dochodów budżetowych największy udział procentowy i kwotowy stanowią 
dochody własne. W przypadku Miasta Częstochowy w budżecie roku 2006 udział dochodów 
własnych stanowił  57,7%, a w roku 2010 
2010 przedstawia poniższy wykres.
 
 
Wykres :  Struktura dochodów budżetu Miasta Częstochowy w roku 2006 i 2010

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania budżetowe za rok 2006 i 2010

 
Powyższe wykresy potwierdzają, że struktura dochodów 
nie uległa większym zmianom. Prawie na tym samym poziomie pozostały dochody 
pochodzące z dotacji z budżetu Państwa oraz innych dotacji, w tym głównie pozyskanych w 
oparciu o porozumienia z innymi jednostkami samorządowymi.
zarówno kwotowo, jak i procentowo 
dotyczący roku 2010 nie wykazuje już dochodów z funduszy celowych, ponieważ na skutek 
zmiany przepisów ustawowych pozostał tylko 1 fundusz, którego docho
całości budżetu stanowią zaledwie 0,01%.
 
Kwotowe zmiany w strukturze dochodów budżetu Miasta Częstochowy w tym okresie 
przedstawia poniższa tabela. 
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amika dochodów  Budżetu Miasta Częstochowy

Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego można podzielić na 

od roku 2010 tylko1 fundusz, tzn. PFGZGiK) 

W strukturze dochodów budżetowych największy udział procentowy i kwotowy stanowią 
dochody własne. W przypadku Miasta Częstochowy w budżecie roku 2006 udział dochodów 
własnych stanowił  57,7%, a w roku 2010 – 55,8% . Strukturę dochodów budżetowych w roku 

10 przedstawia poniższy wykres. 

Struktura dochodów budżetu Miasta Częstochowy w roku 2006 i 2010

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania budżetowe za rok 2006 i 2010 

Powyższe wykresy potwierdzają, że struktura dochodów budżetowych w latach 2006
nie uległa większym zmianom. Prawie na tym samym poziomie pozostały dochody 
pochodzące z dotacji z budżetu Państwa oraz innych dotacji, w tym głównie pozyskanych w 
oparciu o porozumienia z innymi jednostkami samorządowymi. Natomiast zmniejszyły się 

procentowo w strukturze dochody własne –
dotyczący roku 2010 nie wykazuje już dochodów z funduszy celowych, ponieważ na skutek 
zmiany przepisów ustawowych pozostał tylko 1 fundusz, którego docho
całości budżetu stanowią zaledwie 0,01%. 

Kwotowe zmiany w strukturze dochodów budżetu Miasta Częstochowy w tym okresie 
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amika dochodów  Budżetu Miasta Częstochowy 

Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego można podzielić na cztery  

W strukturze dochodów budżetowych największy udział procentowy i kwotowy stanowią 
dochody własne. W przypadku Miasta Częstochowy w budżecie roku 2006 udział dochodów 

. Strukturę dochodów budżetowych w roku 

Struktura dochodów budżetu Miasta Częstochowy w roku 2006 i 2010 

 
 

budżetowych w latach 2006-2010 
nie uległa większym zmianom. Prawie na tym samym poziomie pozostały dochody 
pochodzące z dotacji z budżetu Państwa oraz innych dotacji, w tym głównie pozyskanych w 

tomiast zmniejszyły się 
– o 1,7%. Wykres 

dotyczący roku 2010 nie wykazuje już dochodów z funduszy celowych, ponieważ na skutek 
zmiany przepisów ustawowych pozostał tylko 1 fundusz, którego dochody w strukturze 

Kwotowe zmiany w strukturze dochodów budżetu Miasta Częstochowy w tym okresie 
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Tabela :   Struktura dochodów budżetu Miasta Częstochowy w latach 2006-2010. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 654 147411 712 038268 727 742240 754 183748 819 351255 125,2 

     dochody bieżące 584 266 418 648 602 941 686 244 215 701 482 067 759 372 069 129,9 

     dochody majątkowe 69 880 992 63 435 327 41 498 025 52 701 680 59 979 186 85,8 

      
I. DOCHODY WŁASNE, w tym: 377 590 030 412 537 378 398 695 143 410 200 871 457 864 500 121,2 

     udziały w podatkach (PIT,     
     CIT) 

156 273 555 193 488 839 205 355 972 196 693 294 194 985 114 124,7 

     podatki lokalne 108 804 619 113 383 710 117 930 124 120 876 361 131 106 656 120,5 

     dochody z majątku 6 358 806 7 102 571 9 193 078 31 159 707 23 265 931 365,8 

     dotacje rozwojowe 0 0 1 217 357 12 045 683 34 298 167   

     środki unijne 61 507 745 56 416 360 15 971 170 6 669 910 2 641 192 4,2 

     dochody jednostek  
     budżetowych 

27 365 957 27 248 366 30 958 651 24 688 636 50 929 746 186,1 

     pozostałe dochody 17 279 344 14 897 530 18 068 788 18 067 278 20 637 694 119,4 

II. SUBWENCJE 188 020 897 204 766 641 230 162 451 245 977 044 249 662 539 132,7 

              

III. DOTACJE Z BUDŻETU 
PAŃSTWA i POROZUMIEŃ  

88 536 483 94 734 248 98 884 645 98 005 831 111 824 217 126,3 

              

V. FUNDUSZE CELOWE 4 332 289 4 053 039 6 700 983 2 768 185 1 134 286 26,1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2006-2010. 
 

 
Zarówno z wykresu, jak i powyższej tabeli jednoznacznie wynika, że największy wpływ na 
wielkość dochodów budżetowych w każdym roku mają właściwie dwie grupy źródeł 
dochodów, tj.  
 

1. Dochody własne - w całym analizowanym okresie stanowią one ponad 55% 
wszystkich dochodów budżetu Miasta. Ta grupa dochodów w każdej jst podlega 
największej uwadze, ale i trosce. Wynika to nie tylko z faktu, że ma znaczący wpływ 
na wielkość budżetu, ale także dlatego, że praktycznie efektywność działań władz 
Miasta o jego rozwój gospodarczy jest najbardziej widoczna w tej grupie dochodów.  
(na pozostałe dochody wpływ jest znikomy, lub w ogóle go nie ma). Są tu bowiem 
zaliczone między innymi: 

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) 
Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest oczywiście od liczby 
podmiotów gospodarczych działających w Mieście, oraz liczby stworzonych 
przez nich miejsc pracy dla mieszkańców Częstochowy.  

• podatki i opłaty lokalne, których stopień obciążenia decyduje o atmosferze 
miasta przyjaznego inwestorom, lub też mało zachęcającej potencjalnych 
inwestorów do lokowania swojego kapitału w tym mieście. 

• środki unijne, które nie tylko są potwierdzeniem aktywności lokalnej władzy 
samorządowej, ale w ogromnym stopniu decydują o przyspieszeniu rozwoju 
gospodarczego danego miasta, co w konsekwencji podwyższa atrakcyjność  
inwestycyjną miasta i stwarza jego mieszkańcom lepsze warunki życia. 



 

Niestety – jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli 
Częstochowy grupa dochodów własnych na przestrzeni osta
znaczącej dynamiki. Jest to przyrost zaledwie 21% za cały okres 5 lat. We wcześniejszych 
rozdziałach niniejszego raportu wskazano już na częściowe przyczyny tego negatywnego 
zjawiska.  
 

2. Subwencje –  oświatowa i równoważąca, stanowiące 29
 

 
W strukturze dochodów budżetu Miasta najwyższy procentowy udział stanowią dochody 
własne. Stanowią one 56-57% 
dochodów – o czym mowa wyżej 
dochodów własnych przedstawiają poniższe wykresy, podkreślające 
tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). 
Udziały w podatku dochodowym są dominującą wielkością w strukturze dochodów 
własnych. Jest to 41-43% tych dochodów
 
 
Wykres :   Struktura dochodów własnych budżetu Miasta w roku 2006 i 2010

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania budżetowe za rok 2006 i 2010

 
 
Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym w analizowanym okresie 
przedstawia poniższe zestawienie:
 
 
 
 
 
 
 
 

41,4%

28,8%

16,3%

13,5%

STRUKTURA DOCHOD
WŁASNYCH - ROK 2006

UDZIAŁY W PIT i CIT

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

SRODKI UNIJNE

POZOSTAŁE

103 

k wynika z danych zawartych w powyższej tabeli – w przypadku Miasta 
Częstochowy grupa dochodów własnych na przestrzeni ostatnich 5 lat nie wykazała 
znaczącej dynamiki. Jest to przyrost zaledwie 21% za cały okres 5 lat. We wcześniejszych 

zego raportu wskazano już na częściowe przyczyny tego negatywnego 

oświatowa i równoważąca, stanowiące 29-30% dochodów ogółem.

W strukturze dochodów budżetu Miasta najwyższy procentowy udział stanowią dochody 
57% całości dochodów. Zważywszy na ogromną rolę tej grupy 

o czym mowa wyżej – dokonano w tym zakresie głębszej analizy.  
dochodów własnych przedstawiają poniższe wykresy, podkreślające znaczenie dochodów z 

podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). 
Udziały w podatku dochodowym są dominującą wielkością w strukturze dochodów 

43% tych dochodów.  

Struktura dochodów własnych budżetu Miasta w roku 2006 i 2010

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania budżetowe za rok 2006 i 2010 

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym w analizowanym okresie 
przedstawia poniższe zestawienie: 
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w przypadku Miasta 
tnich 5 lat nie wykazała 

znaczącej dynamiki. Jest to przyrost zaledwie 21% za cały okres 5 lat. We wcześniejszych 
zego raportu wskazano już na częściowe przyczyny tego negatywnego 

30% dochodów ogółem. 

W strukturze dochodów budżetu Miasta najwyższy procentowy udział stanowią dochody 
Zważywszy na ogromną rolę tej grupy 

dokonano w tym zakresie głębszej analizy.  Strukturę 
znaczenie dochodów z 

podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). 
Udziały w podatku dochodowym są dominującą wielkością w strukturze dochodów 

Struktura dochodów własnych budżetu Miasta w roku 2006 i 2010 

 

 

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym w analizowanym okresie 

STRUKTURA DOCHODÓW 
ROK 2010

UDZIAŁY W PIT i CIT

PODATKI I OPŁATY 
LOKALNE
DOCHODY JEDNOSTEK

POZOSTAŁE



 

Tabela :   Dochody budżetowe z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

DOCHODY  BUDŻETU  MIASTA  Z  PIT

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 141 944

NA  1  MIESZKAŃCA 

DYNAMIKA DOCH. OGÓŁEM 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za lata 2006
 
 

Powyższe  dane wykazują wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych do roku 2008. Począwszy od tej daty widoczny jest znaczny spadek tych 
dochodów. W okresie  2 lat dochody te spadły o 
Miasta jest to bardzo duży ubytek, oznaczający alternatywnie:

• konieczność pozyskania innych dochodów na taką kwotę, 

• zmniejszenie wydatków o taką kwotę, 

• zwiększenie długu 
 
Obrazowy kształt dynamiki dochodów z tytułu PIT w latach 2006
wykres. 
 
Wykres :   Dochody budżetu Miasta w latach 2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006

 
 
Powyższe dane potwierdzają, ze podobnie jak w skali całego kraju, 
w CIT i PIT odznaczały się dużym wzrostem do roku 2008. 
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Dochody budżetowe z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

DOCHODY  BUDŻETU  MIASTA  Z  PIT 

LATA: 

2006 2007 2008 2009 

141 944 415 176 322 114 195 065 698 186 570 298 

579  727 810 779 

X 124,2%   111,6% 95,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za lata 2006

Powyższe  dane wykazują wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych do roku 2008. Począwszy od tej daty widoczny jest znaczny spadek tych 
dochodów. W okresie  2 lat dochody te spadły o ponad 10 mln zł. czyli o 5,5%. Dla budżet
Miasta jest to bardzo duży ubytek, oznaczający alternatywnie: 

konieczność pozyskania innych dochodów na taką kwotę, lub: 

zmniejszenie wydatków o taką kwotę, lub: 

Obrazowy kształt dynamiki dochodów z tytułu PIT w latach 2006-2010 przeds

Dochody budżetu Miasta w latach 2006-2010 z udziałów w PIT

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006

potwierdzają, ze podobnie jak w skali całego kraju, dochody z tytułu udziałów 
w CIT i PIT odznaczały się dużym wzrostem do roku 2008.  

2007 2008 2009 2010

176 322 114

195 065 698
186 570 298 185 376 931

DOCHODY  BUDŻETU  MIASTA  Z  PIT

Dochody budżetowe z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2010 
2010/ 
2006 

185 376 931  +30,1% 

776  +33,5% 

99,3%  105,2  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za lata 2006-2010 

Powyższe  dane wykazują wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych do roku 2008. Począwszy od tej daty widoczny jest znaczny spadek tych 

mln zł. czyli o 5,5%. Dla budżetu 

2010 przedstawia poniższy 

2010 z udziałów w PIT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010 

dochody z tytułu udziałów 

2010

185 376 931
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Niewątpliwie na wzrost udziałów w PIT i CIT miał utrzymujący się w tym okresie  wzrost 
gospodarczy. Zwiększała się liczba osób pracujących i wynagrodzenia. Dlatego też – mimo 
wystąpienia w latach 2007-2008 w Częstochowie największej migracji – wpływy budżetowe z 
udziałów w podatku dochodowym utrzymały się na stosunkowo wysokim poziomie. 
Dodatkowo rok 2007 przyniósł wyższe wpływy z tytułu PIT z uwagi na likwidację ulgi 
remontowo – budowlanej oraz obniżenie składki rentowej o 3 punkty procentowe.  
 
Natomiast począwszy od roku 2009 obserwuje się głęboki spadek dynamiki dochodów z 
tego tytułu. W efekcie wpływy z PIT w roku 2010 w stosunku do najkorzystniejszego roku 
2008 (a więc w ciągu 2 lat) zmniejszyły się prawie o 5,5%, czyli o kwotę  10 380 792 zł. Jest 
to niestety bardzo naturalna konsekwencja wzrostu bezrobocia w Mieście Częstochowa. W 
okresie 2 lat: 2008-2009 liczba bezrobotnych mieszkańców zwiększyła się aż o 2700 osób.  
 
Jest to bardzo niepokojący sygnał dla władz Miasta Częstochowy. Rokowania na szybką, 
pozytywną zmianę w dynamice tych wpływów  - w kontekście wzrostu stopy bezrobocia w 
Mieście i braku odczuwalnego wzrostu liczby miejsc pracy - nie napawają optymizmem.  
 
Odwrócenie ujemnego trendu we wpływach dochodów budżetowych z tego źródła jest 
rzeczą konieczną (stanowią one ponad 40% dochodów własnych), ale równocześnie nie 
jest to problem możliwy do rozwiązania w bardzo krótkim czasie. Wymaga to bowiem 
odczuwalnego zmniejszenia bezrobocia poprzez znaczące zwiększenie liczby miejsc pracy. 
Jeśli to natomiast nie nastąpi, to niestety dochody budżetu będą się nadal sukcesywnie 
zmniejszać, a tym samym następować będzie ograniczenie możliwości rozwoju 
gospodarczego Miasta. 
 
Uwzględnić przy tym należy – określony w ustawie - sposób udziałów we wpływach z tego 
podatku z uwzględnieniem do obliczeń tzw. „roku bazowego”.  
Oznacza to, że o wysokości tych dochodów do budżetu w roku 2012 decydować będą 
faktyczne dane z roku 2010. Oznacza to również, że nawet - przy hipotetycznym założeniu 
– jednorazowego utworzenia w ciągu roku 2012 kilkudziesięciu  nowych miejsc pracy, to 
bardzo widoczny wzrost dochodów do budżetu Częstochowy nastąpi dopiero za 2 lata, 
czyli w roku 2014.  
 
Stosownie do obowiązujących przepisów, wysokość udziału we wpływach w podatku 
dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 uzależniona jest od następujących czynników: 

1. kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w skali kraju w roku 
poprzedzającym rok bazowy (2009) – 52 802 056 521,47 zł; 

2. kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od osób fizycznych 
zamieszkałych w gminie (2009) – 368 031 593 zł 

3. wskaźnika należnego PIT za 2009 r. – 0,00697002384 
4. planowanych udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 

na dany rok budżetowy(2011)- 21 934 579 200 zł. 
 
Planowane na rok 2011 udziały gminy w PIT wynoszą  152 884 540 zł.  
( 21 934 579 200   x   0,00697002384 ) 
 



 

 
Podobnie niepokojące zjawisko
dochodów budżetowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 
Gwałtowne załamanie dynamiki dochodów wystąpiło począwszy od roku 2008, w którym 
odnotowano spadek wpływów w stosunku do r
letnim okresie dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 33%. Obrazuje to poniższa tabela oraz 
wykres. 
 
 
Tabela :   Dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

DOCHODY BUDZETU MIASTA  Z  CIT

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2006

OGÓŁEM 14 329 140

NA  1  MIESZKAŃCA 50

DYNAMIKA DOCH. OGÓŁEM X

 
Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2006

 
 
 
Wykres :  Dochody budżetu z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych za lata 2006

 
 
Wysokość dochodów z tego źródła 
uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie 
Miasta Częstochowy. 
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Podobnie niepokojące zjawisko wystąpiło w analizowanym okresie w odniesieniu do 
dochodów budżetowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 
Gwałtowne załamanie dynamiki dochodów wystąpiło począwszy od roku 2008, w którym 
odnotowano spadek wpływów w stosunku do roku 2007 aż o 40% ! Natomiast w całym 5 
letnim okresie dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 33%. Obrazuje to poniższa tabela oraz 

Dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

DOCHODY BUDZETU MIASTA  Z  CIT 

LATA 

2006 2007 2008 2009 

329 140   17 166 725 10 290 274 10 122 996 9 

50  71 43 42 

X   119,8 59,9 98,3 

wykonania budżetu za lata 2006-2010 

Dochody budżetu z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych za lata 2006

Wysokość dochodów z tego źródła – podobnie jak w odniesieniu do udziałów w PIT
uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie 

2007 2008 2009 2010

17 166 725

10 290 274 10 122 996 9 608 183

DOCHODY BUDŻETU MIASTA Z CIT

wystąpiło w analizowanym okresie w odniesieniu do 
dochodów budżetowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). 
Gwałtowne załamanie dynamiki dochodów wystąpiło począwszy od roku 2008, w którym 

% ! Natomiast w całym 5 
letnim okresie dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 33%. Obrazuje to poniższa tabela oraz 

Dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

2010 2010/ 2006 

 608 183 - 33%  

40  - 10 

94,9 102,5 

Dochody budżetu z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych. 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań budżetowych za lata 2006-2010 

jak w odniesieniu do udziałów w PIT-  
uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie 

2010

9 608 183



 

1.5. Subwencje z budżetu Państwa
 

POZIOM SUBWENCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2006

SUBWENCJA OŚWIATOWA 177 354 933

SUBWENCJA 
RÓWNOWAŻĄCA 

10 665 964

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI 
OGÓLNEJ 

0

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI 
OGÓLNEJ NA INWESTYCJE 

0

OGÓŁEM: 188 020 897

 
 
Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu Państwa dla jednostek samorządu 
terytorialnego, czyli tak zwana 
finansowych na utrzymanie szkół. 
Częstochowy, przeznaczona jest
terytorialnego, określonych w ustawie
 
Niestety subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich
Powoduje to oczywiście konieczność corocznego dofinansowywania tych zadań, a tym 
samym znaczące obciążenie wydatków budżetu Miasta.
 
Wykres :   Dynamika wzrostu subwencji oświatowej oraz dopłat z budżetu Miasta
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Subwencje z budżetu Państwa 

POZIOM SUBWENCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA 

LATA: 

2006 2007 2008 2009 

177 354 933 191 630 132 211 899 248 227 194 098 236 764 894

10 665 964 11 636 509 9 782 916 11 752 699 12 897 645

0 500 000 416 287 30 247 

0 1 000 000 8 064 000 7 000 000 

188 020 897 204 766 641 230 162 451 245 977 044 249 662 539

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu Państwa dla jednostek samorządu 
terytorialnego, czyli tak zwana subwencja oświatowa jest głównym źródłem środków 
finansowych na utrzymanie szkół. Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla 

przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu 
terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Niestety subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania oświaty. 
czywiście konieczność corocznego dofinansowywania tych zadań, a tym 

znaczące obciążenie wydatków budżetu Miasta. 

Dynamika wzrostu subwencji oświatowej oraz dopłat z budżetu Miasta

2007 2008 2009

177 354 933 191 630 132 211 899 248 227 194 098 236 764 894

40 455 566
46 710 689

42 887 186
46 713 725

68 461 323

SUBWENCJA OŚWIATOWA DOPŁATA Z BUDŻETU DO SUBWENCJI

2010 2010/ 2006 

236 764 894 + 33,5% 

12 897 645 + 20,9% 

0 X 

0 X 

249 662 539 + 32,8% 

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu Państwa dla jednostek samorządu 
łównym źródłem środków 

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Miasta 
na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

kosztów funkcjonowania oświaty. 
czywiście konieczność corocznego dofinansowywania tych zadań, a tym 

Dynamika wzrostu subwencji oświatowej oraz dopłat z budżetu Miasta 

 

2010

236 764 894

68 461 323

DOPŁATA Z BUDŻETU DO SUBWENCJI
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W analizowanym okresie subwencja oświatowa wzrosła ze 177 mln w roku 2006 do 236 
mln w roku 2010, co stanowi wzrost o ponad 35%.  
 
Równocześnie w tym okresie budżet Miasta dofinansowywał do faktycznych kosztów 
oświaty kwoty: od 40 mln w roku 2006 do 68 mln w roku 2010, co oznacza wzrost 
wydatków ze środków własnych budżetu aż o 69% ! 
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze 
zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin, w 
szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy 
społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu, ma na celu podobnie jak dla gminy 
uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji 
uwzględnia sytuację finansową powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z 
realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych. 
 

 
1.6. Należności budżetowe  

 
Należności  budżetowe mogą być potencjalnym źródłem zasilenia budżetu środkami, lub też 
przyczynić się do zwiększenia majątku Miasta poprzez przejęcie w trybie obowiązujących 
przepisów - za zadłużenie w stosunku do Miasta – określonych składników majątkowych. 
Wprawdzie poziom zalęgłości podatkowych uległ w analizowanym okresie znacznemu 
obniżeniu, niemniej jednak na koniec roku 2010 jest to kwota ponad 50 mln zł. Zmiany 
kwotowe i strukturalne przedstawia poniższa tabela i wykres. Z danych tych zauważalne jest 
również niepokojące zjawisko utrzymywania się praktycznie na niezmieniającym się od 5 lat 
poziomie zaległości podatkowych ciążących na osobach fizycznych. Jest to kwota 12 mln zł. 
 
 
Tabela :  Zaległości w podatku od nieruchomości w latach 2006-2010 

ZOBOWIĄZANIA  W  PODATKU  OD NIERUCHOMOŚCI   

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 

KWOTA OGÓŁEM, w tym: 105 416 013 98 095 425 43 741 223 49 975 354 50 163 651 

OSOBY PRAWNE, z tego: 92 560 778 86 518 259 32 047 194 37 374 946 36 610 542 

PODMIOTY W UPADŁOŚCI 21 243 722 13 300 388 18 608 123 18 977 699 18 380 072 

OSOBY  FIZYCZNE 12 855 234 11 577 166 11 694 029 12 600 408 13 553 108 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta 

 
Graficzny obraz poziomu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia wykres. 
 
 
 



 

Wykres :   Należności budżetowe z tytułu zaległego podatku od nieruchomości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Finansowo

 
 
Ogólny stan zadłużenia osób prawnych w stosunku do Miasta, z tytułu podatku od 
nieruchomości wynosił na koniec 2010roku  50 mln zł. Z tego 24 mln zł. jest zabezpieczone 
hipotecznie na majątku dłużników. Imienny wykaz zabezpieczeń przedstawia poniższa 
tabela. 
 
Tabela :  Zaległości w podatkowe zabezpieczone hipotecznie wg stanu na 

NAZWA DŁUŻNIKA

ŚNIEŻKA CHŁODNIA W CZĘSTOCHOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W UPADŁOŚCI 
SPEMEDWYTWÓRNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI

TRANSBUD PROJECT&TRADE SPÓŁKA Z 

A.B.M. INWESTOR SPÓŁKA Z O.O. 

ADAC-POLCAT SP. Z O.O. 

AGENCJA REKLAMOWA HIPPIE & YUPPIE SPÓŁKA Z O.O.

ASO JOŃCZYK  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

BROWAR KMICIC SPÓŁKA Z O.O. 

CANDIDUS SP. Z O.O. 

CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLECZGAL"

CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZAPAŁCZANEGO SPÓŁKA AKCYJNA

DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

ELEKTROMASZYNOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
O.O. FENIKS FOUND SPÓŁKA Z O.O. 

GMB TRANS SPÓŁKA Z O.O. 

GREEN BROKER  SPÓŁKA Z O.O. 

JEDWABNY SPÓŁKA Z O.O. 

KAWAR SPÓŁKA Z O.O. 

LCC   SPÓŁKA AKCYJNA 
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Należności budżetowe z tytułu zaległego podatku od nieruchomości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta

Ogólny stan zadłużenia osób prawnych w stosunku do Miasta, z tytułu podatku od 
chomości wynosił na koniec 2010roku  50 mln zł. Z tego 24 mln zł. jest zabezpieczone 

hipotecznie na majątku dłużników. Imienny wykaz zabezpieczeń przedstawia poniższa 

Zaległości w podatkowe zabezpieczone hipotecznie wg stanu na 

NAZWA DŁUŻNIKA 

ŚNIEŻKA CHŁODNIA W CZĘSTOCHOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPEMEDWYTWÓRNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI 

TRANSBUD PROJECT&TRADE SPÓŁKA Z O.O. 

AGENCJA REKLAMOWA HIPPIE & YUPPIE SPÓŁKA Z O.O. 

ASO JOŃCZYK  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA 

CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLECZGAL" 

CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZAPAŁCZANEGO SPÓŁKA AKCYJNA 

DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 

ELEKTROMASZYNOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EL-SAB" SPÓŁKA Z 

2006
2007

2008
2009

2010

ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM W TYM OSOBY PRAWNE OSOBY FIZYCZNE

Należności budżetowe z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. 

 
Księgowego Urzędu Miasta 

Ogólny stan zadłużenia osób prawnych w stosunku do Miasta, z tytułu podatku od 
chomości wynosił na koniec 2010roku  50 mln zł. Z tego 24 mln zł. jest zabezpieczone 

hipotecznie na majątku dłużników. Imienny wykaz zabezpieczeń przedstawia poniższa 

Zaległości w podatkowe zabezpieczone hipotecznie wg stanu na 31.12.2010r. 
KWOTA 

ZALEGŁOŚCI 

ŚNIEŻKA CHŁODNIA W CZĘSTOCHOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
53 949,00 

330 289,83 

905 901,06 

367 052,10 

63 120,70 

5 070,00 

47 102,80 

167 129,40 

7 657,30 

65 103,19 

356 632,00 

162 451,07 

SAB" SPÓŁKA Z 48 929,40 

9 455,00 

188 697,00 

20 955,00 

30 910,00 

7 160,20 

225 241,48 

OSOBY FIZYCZNE
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LEASCO S.A. 9 243,50 

P.H.U.P. "BONUS" SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI 64 666,60 

PAPATIA SPÓŁKA Z O.O. 8 503,70 

PKS GIEŁDA SPÓŁKA Z O.O. 159 838,41 

PLC INWESTYCJE SP. Z O.O. 37 679,78 

PPHU AMK SP. ZOO 10 424,90 

PRESS-BUD SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI 367 250,30 

PRZEDS.MONTAŻOWO-KONSTRUKCYJNE MASZYN I URZĄDZEŃ "MEGA-MONTEX" SP Z O.O. 
W LIKWIDACJI 

28 761,74 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONOLIT-MX" SPÓŁKA Z O.O. 25 393,05 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOW "METALZBYT" SPÓŁKA AKCYJNA W 
LIKWIDACJI 

62 730,00 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLAK" Zygmunt Polak Spółka jawna 140 282,00 

PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "ELANEX" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 12 751 059,39 

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NOWE ŻYCIE" W LIKWIDACJI 786 286,80 

VOLTA SYLWIA SZAFERT I MONIKA WEJCMAN SPÓŁKA JAWNA 50 356,30 

WAKABUD SP. Z O.O. 2 379,17 

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W 
LIKWIDACJI 

584 510,40 

ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH I GALANTERYJNYCH "POLGAL" W LIKWIDACJI 613 019,40 

ZAKŁADY GOSPODARCZE UNIA SPÓŁKA Z O.O. 166 218,47 

ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "SABINÓW"SPÓŁKA AKCYJNA 5 096 357,73 

OGÓLNA KWOTA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH : 24 027 768,17 
 
 

Podsumowując kwestię należności budżetowych, należy stwierdzić, że kwoty należne 
budżetowi Miasta są nadal wysokie. Wprawdzie widoczny spadek odnotowano w roku 2008, 
ale było to możliwe dzięki restrukturyzacji zalęgłości Huty Częstochowa. 
Natomiast już w roku 2009 wystąpił nieznaczny wzrost zaległości w podatku od 
nieruchomości i trawa on w dalszym ciągu. 
 
W związku z powyższym niezbędne jest zaktualizowanie wszelkich danych, związanych 
między innymi z majątkiem zalegających podmiotów prawnych oraz ponowna analiza 
całości problemu w aspekcie ewentualnego przejęcia majątku dłużników przez Miasto, lub 
alternatywnie – analiza każdego przypadku pod kątem możliwości wykorzystania tego 
majątku do realizacji ewentualnych przedsięwzięć Miasta w trybie partnerstwa publiczno – 
prywatnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.7. Wydatki budżetowe i ich struktura
 
Wydatki budżetu Miasta w roku 2010 wynosiły 872
przestrzeni analizowanego okresu o 25,6% w stosunku do roku 2006, a w liczbach 
bezwzględnych o 177 974 585 zł.
 
Wielkość wydatków w poszczególnych latach wynosiła:
 

WYDATKI  OGÓŁEM 2006

694 913 625

 
Struktura wydatków budżetowych na przestrzeni lat 2006
zmianom, co obrazują poniższe wykresy:
 
Wykres :   Struktura wydatków budżetu Miasta w roku 2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2006

Jak obrazuje wykres, ponad 1/3 wydatków całego budżetu przeznaczona była na koszty 

funkcjonowania oświaty w Mieście Częstochowa. Znaczące wydatki przeznaczono także na 

pomoc społeczna oraz drogownictwo i transport (po 1

Oznacza to, że 3 główne kierunki wydatków budżetowych, tj. oświata, pomoc społeczna i 

drogi zaangażowały w roku 2006  ponad 63% całego budżetu Miasta

2010 na te same działy wydatkowano po

wydatki na oświatę. Obrazuje to poniższy wykres.

 

14,6%

8,7%

7,0%

3,7%

3,5% 2,3% 2,6%

2,4% 2,1%
2,0%
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. Wydatki budżetowe i ich struktura 

Wydatki budżetu Miasta w roku 2010 wynosiły 872 888 210 zł., co ozna
przestrzeni analizowanego okresu o 25,6% w stosunku do roku 2006, a w liczbach 

585 zł. 

Wielkość wydatków w poszczególnych latach wynosiła: 

LATA 

2006 2007 2008 2009 

913 625 724 781 124 745 116 761 792 771 358 872

Struktura wydatków budżetowych na przestrzeni lat 2006-2010 nie uległa większym 
zmianom, co obrazują poniższe wykresy: 

Struktura wydatków budżetu Miasta w roku 2006 

opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2006 

Jak obrazuje wykres, ponad 1/3 wydatków całego budżetu przeznaczona była na koszty 

funkcjonowania oświaty w Mieście Częstochowa. Znaczące wydatki przeznaczono także na 

drogownictwo i transport (po 15%całego budżetu). 

e 3 główne kierunki wydatków budżetowych, tj. oświata, pomoc społeczna i 

drogi zaangażowały w roku 2006  ponad 63% całego budżetu Miasta. Natomiast w roku 

2010 na te same działy wydatkowano ponad 65%. Wzrost spowodowany został przez 

Obrazuje to poniższy wykres. 

33,8%

15,1%

2,0% 2,2%

STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2006

OŚWIATA

TRANSPORT

POMOC SPOŁECZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

ADMINISTRACJA

OPIEKA WYCHOWAWCZA

KULTURA

OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

OBSŁUGA DŁUGU

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

KULTURA FIZYCZNA

POZOSTAŁE

210 zł., co oznacza wzrost na 
przestrzeni analizowanego okresu o 25,6% w stosunku do roku 2006, a w liczbach 

2010 
2010/ 
2006 
2006 872 881 362 125,6% 

2010 nie uległa większym 

 

Jak obrazuje wykres, ponad 1/3 wydatków całego budżetu przeznaczona była na koszty 

funkcjonowania oświaty w Mieście Częstochowa. Znaczące wydatki przeznaczono także na 

5%całego budżetu).  

e 3 główne kierunki wydatków budżetowych, tj. oświata, pomoc społeczna i 

. Natomiast w roku 

nad 65%. Wzrost spowodowany został przez 

STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2006

POMOC SPOŁECZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

ADMINISTRACJA

OPIEKA WYCHOWAWCZA

OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

OBSŁUGA DŁUGU

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

KULTURA FIZYCZNA



 

Tabela :   Struktura wydatków budżetu Miasta w roku 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.

 
 
Jak wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata2006
budżetowych nie uległa większym zmianom. W roku 2010 nadal najwyższy udział w 
wydatkach ogółem mają działy:
 

• oświata – 37,6% (wzrost prawie o 4%)

• transport i drogownictwo 

• pomoc społeczna – 14,1% (spadek o 0,5%)

• administracja – 6,6% (spadek o 0,4%)
 
Każda z powyższych sfer został
Jest to również bardzo istotna dziedzina dla rozwoju Miasta i poprawy warunków 
zamieszkania w tym Mieście, dlatego też dokonano analizy najważniejszych płaszczyzn tej 
problematyki, tzn. : 
 

• nakłady  inwestycyjne 

• remonty dróg,  

• dokumentacja przyszło
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Struktura wydatków budżetu Miasta w roku 2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.

sprawozdań z wykonania budżetu za lata2006-2010, struktura wydatków 
budżetowych nie uległa większym zmianom. W roku 2010 nadal najwyższy udział w 
wydatkach ogółem mają działy: 

37,6% (wzrost prawie o 4%) 

transport i drogownictwo – 14,2% (spadek o 1%) 

14,1% (spadek o 0,5%) 

6,6% (spadek o 0,4%) 

sfer została już wcześniej poddane analizie – z wyjątkiem drogownictwa. 
Jest to również bardzo istotna dziedzina dla rozwoju Miasta i poprawy warunków 
zamieszkania w tym Mieście, dlatego też dokonano analizy najważniejszych płaszczyzn tej 

 na drogi,  

przyszłościowa  

37,6

14,2

4,5

STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2010

OŚWIATA

TRANSPORT
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OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

OBSŁUGA DŁUGU

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

KULTURA FIZYCZNA

POZOSTAŁE  
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. 

2010, struktura wydatków 
budżetowych nie uległa większym zmianom. W roku 2010 nadal najwyższy udział w 

z wyjątkiem drogownictwa. 
Jest to również bardzo istotna dziedzina dla rozwoju Miasta i poprawy warunków 
zamieszkania w tym Mieście, dlatego też dokonano analizy najważniejszych płaszczyzn tej 
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1.8. Wydatki budżetu na drogi.  
 
Porównując wysokość nakładów finansowych w analizowanym okresie na drogownictwo w 
Mieście, zauważa się drastyczny spadek wydatkowania środków budżetu Miasta na tą sferę 
życia zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Częstochowę. 
Ujemna dynamika nakładów występuje zarówno w nakładach na drogi ogółem, jak i w 
wydatkach remontowych oraz inwestycyjnych. 
  
Wydatki na remonty dróg w roku 2010 w stosunku do roku 2006 zostały zmniejszone o 
ponad 62% !!! a wydatki majątkowe – o ponad 11% ! 
 
Obniżenie wydatków na drogi  – w stosunku do roku 2006 jest bardzo drastyczne. W liczbach 
bezwzględnych wynosi : 

• nakłady finansowe ogółem – zmniejszenie o kwotę  9 636 722 

• nakłady majątkowe – zmniejszenie o kwotę  4 817 054 

• środki na remonty dróg – zmniejszenie o kwotę  4 928 947 
 
 
Dokładne dane w poszczególnych latach przedstawia w tym zakresie poniższa tabela 
 
Tabela :   Wydatki budżetu Miasta Częstochowy na drogi w latach 2006-2010 

WYDATKI  NA DROGI  OGÓŁEM 

RODZAJ WYDATKÓW 
LATA 

DYNAM. 
2010/ 
2006 

2006 2007 2008 2009 2010  

WYDATKI  MAJĄTKOWE 42 894767 36 097 658 62 152 417 64 930 615 38 077 713 - 11,2% 

WYDATKI REMONTOWE 7 882 902 4 592 409 4 025 711 5 331 155 2 953 955 - 62,5% 

OŚWIETLENIE 8 437 025 8 347 777 8 308 759 9 777 670 8 546 302 +1,3% 

OGÓŁEM : 59 214 694 49 037 845 74 486 888 80 039 441 49 577 972 - 16,3% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010 
 

 
Tak drastyczne obniżenie nakładów finansowych na drogi w mieście Częstochowa na 
przestrzeni minionych 5 lat musiało się odbić na ich stanie i bardzo wysokiej 
dekapitalizacji, wynoszącej aktualnie ponad 82 %, co przedstawia poniższa tabela. 
Poziom dekapitalizacji wyraża się relacją długości dróg wymagających remontu do ich 
całkowitej długości. 
 
Sytuacja ta wymagać będzie od Władz Miasta zdecydowanego zwiększenia środków 
finansowych na tą dziedzinę, jednakże tak ogromna dekapitalizacja bardzo podroży proces 
widocznej poprawy dróg w Mieście. 
Wskaźnik dekapitalizacji poszczególnych kategorii dróg przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela :  Sieć drogowo – uliczna wymagająca remontu – wg stanu na koniec 2010r. 

ELEMENTY SIECI DROGOWO - ULICZNEJ 

DŁUGOŚĆ  w km 
WSKAŹNIK 

DEKAPITALIZACJI 
CAŁKOWITA WYMAGAJĄCA 

REMONTU 

UKŁAD PODSTAWOWY  

DROGI KRAJOWE 46,4 37,3 80,4 % 

DROGI WOJEWÓDZKIE 20,5 17,8 86,8 % 

DROGI POWIATOWE 127,2 107,0 84.1 % 

UKŁAD OBSŁUGUJĄCY  

DROGI  GMINNE 450,0 372,0 82,7 % 

OGÓŁEM: 648,6 534,1 82,3 % 

Źródło: dane opracowane przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu  

 
 
Graficzny obraz wielkości nakładów na drogi  przedstawia poniższy wykres. 
 
Wykres :  Nakłady budżetowe na drogi w latach 2006-2010 

 
 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2006-2010. 

 
W analizowanym okresie poza klasycznymi wydatkami na realizację inwestycji drogowych, 
oraz wydatkami na wykonywane remonty dróg, z budżetu Miasta poniesione zostały wydatki 
na dokumentację przyszłościową, niezbędną dla rozpoczęcia określonych przedsięwzięć. 
Wielkość tych wydatków w latach 2006-2010 przedstawia poniższa tabela.  

 

WYDATKI NA DOKUMENTACJĘ PRZYSZŁOŚCIOWĄ W LATACH 2006-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM 

DROGOWNICTWO 

ZLECONE  PRZEZ MZDiT 1 522 398 3 280 749 3 630 188 3 567 710 3 129 080 15 130 125 

Źródło: opracowanie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu 
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Są to dla budżetu znaczące wydatki. Podobne kwoty wydatkowano na ten cel w latach 
2002-2005. Niestety część dokumentacji z tego okresu uległa – zgodnie z przepisami – 
przedawnieniu, ponieważ zadania na które wykonano te dokumentacje nie zostały 
przyjęte do realizacji. Imienny wykaz przedawnionej dokumentacji oraz koszt jej wykonania 
przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela :  Wykaz opracowanej i przedawnionej dokumentacji przyszłościowej na zadania 
dotychczas nie rozpoczęte. 

NAZWA ZADANIA 
  ROK  

OPRACOW. 
KOSZT 

OPRACOW. 

1 Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Czystej 2001 1 050  

2 Koncepcja przestrzennego przebiegu północnego obejścia miasta, drogi 

oznaczonej w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego symb. 24TS 04-11 na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Rocha do skrzyżowania  z drogą 24TS 08-11 (zachodnie obejście miasta) 

z podziałem na etapy 

2002 

 

51 470 

3 Koncepcja przestrzennego przebiegu południowego obejścia 

Śródmieścia, drogi oznaczonej w miejscowym planie ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego symb.  24T 15 -11 na odcinku od 

skrzyżowania dwupoziomowego ul. 1 Maja z ul. Boh. Monte Cassino do 

drogi DK-1 łącznie z węzłem drogowym Al. Wojska Polskiego z ul. 

Legionów  z podziałem na etapy 

 

2002 
66 340 

4 Koncepcja zagospodarowania pasa drogowego połączenia 

komunikacyjnego Dzielnicy Północ i Dzielnicy Wyczerpy z DK-1 z 

podziałem na etapy realizacyjne 

2003 69 970 

5 Koncepcja połączenia terenów huty z drogą krajową nr 46 Opole-Kielce 2003 16 470 

6 Budowa odwodnienia Dzielnicy Kiedrzyn 2004 69 540 

7 Przebudowa skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej- Źródlanej - Orkana 2004 45 150 

8 Koncepcja przebudowy ulic Warszawskiej i Rędzińskiej (rondo). 2004 21 960 

9 Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, 

odwodnieniem i oświetleniem do FC GOMMA POLAND Sp.z o.o. 

2004 

2004 

21 960 

10 Koncepcja wariantowa ul. Bialskiej i Kujawskiej  2005 12 200 

11 Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Św. Barbary 2005 26 840 

12 Koncepcja projektowa układu wzdłuż ul. Krakowskiej. 2005 32 940 

13 Koncepcja południowego obejścia Kościoła Św. Barbary 2005 26 840 

14 Koncepcja przebicia ul. Sobieskiego do ul. Krakowskiej 2005 21 960 

15 Budowa drogi łączącej ulicę Poświatowskiej z Łódzką 2005 26 840 

16 Budowa połączenia ul. Łódzkiej ze skrzyżowaniem ul. Szajnowicza 

Iwanowa i Obrońców Westerplatte. 

2005 

2005 

67 100 

17 Budowa ulicy Oficerskiej na odcinku od ul. Łączności do ul. 2006 54 900 

18 Remont ul. Żużlowej na odcinku od ul. Legionów do ul. Olsztyńskiej. 2006 13 260 

19 Koncepcja przebudowy DK-46- ul. Główna i Przejazdowa 2006 146 400 

20 Koncepcja przebudowy DK-91 2006 107 360 

21 Budowa ulicy Traugutta. 2006 56 120 

22 Remont chodników i nawierzchni jezdni ul. Filomatów 2006 22 570 

23 Budowa oświetlenia skweru Druha Łęskiego 2006 2 440 

 RAZEM KOSZT PRZEDAWNIONYCH DOKUMENTACJI : 981 680 
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Niezależnie od tego istnieje jeszcze realne niebezpieczeństwo, że przedawnieniu ulegną 

dalsze dokumentacje, tzn. wykonane w roku 2007, których imienny wykaz przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela :  Wykaz dokumentacji drogowych, które przedawnią się w przypadku jeżeli 

zadania te nie będą realizowane w roku 2011.  

 WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 
OPRACOWANIA 

KOSZT 
OPRACOWANIA 

1 Program funkcjonalno użytkowy dla przebudowy drogi krajowej nr 

1- budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z DK-1 

wraz z połączeniem z ul. Srebrną 

2007 431 880  

2 Program funkcjonalno użytkowy - Centralny Korytarz - Dk-46 i 

połączenie z DK-1 I etap :              ul. Główna - Przejazdowa i II 

etap obejście ul. Św. Barbary  

2007 674 740  

3 Budowa połączenia dz. Śródmieście i Starego Miasta z dz. 

Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II 
2007 321 590  

4 Budowa ulicy Wyczółkowskiego i Broni 2007 48 800  

5 Program funkcjonalno-użytkowy - Przebudowa DK-91 w 

Częstochowie-ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową 

węzła DK-91 z DK-1 

2007 424 290  

6 Budowa ulicy Hetmańskiej 2007 108 580  

7 Budowa łącznika DK-1 z ul. Warszawską 2007 115 900  

 OGÓLNY  KOSZT DOKUMENTACJI 
2 125 780 

 

Niezależnie od powyższej dokumentacji przedawnieniu uległo także 5 dokumentacji na inne 
zadania inwestycyjne, a mianowicie: 
 

NAZWA ZADANIA 
ROK 

OPRACOWANIA 

KOSZT 

OPRACOWANIA 

Projekt modernizacji przychodni lekarskiej przy ul Czecha 15 2002 20 500 

Przebudowa budynku przy ul. Popiełuszki 4/6 dla potrzeb 
Urzędu Miasta 

2004 48 800  

Modernizacja Stadionu Raków 2004-05 282 220  

Modernizacja budynku I LO im. J. Słowackiego Aleja 
Kościuszki 

2006 42 430  

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 9 ul. Sobieskiego 2006 67 830  

 
Łączny koszt przedawnionych dokumentacji to kwota  461 220 zł.  
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1.9. Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta 
 
Całość wydatków budżetowych dzieli się na: 

a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) 

 
Wydatki ogółem w okresie 2006-2010 wzrosły o 25,6%, czyli o 177 974 585 zł. Natomiast 
same wydatki bieżące wzrosły aż o 40%.  Niestety stało się to kosztem: 

a) spadku wydatków na inwestycje o prawie 20% 
b) wzrostu zadłużenia Miasta (wynikającego z faktu, że przy  tak wysokim 

zaangażowaniu środków na wydatki bieżące, zabrakło pokrycia dla najpilniejszych 
wydatków inwestycyjnych, co w konsekwencji oznaczało konieczność zaciągania 
wyższych kredytów) 

 
Strukturę wydatków ogółem oraz dynamikę zmian w poszczególnych latach przedstawia 
poniższa tabela  i wykres. 
 
Tabela :  Dynamika wydatków bieżących oraz majątkowych w latach 2006-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

WYDATKI   OGÓŁEM,   z tego 694 913 625 724 781 124 745 116 761 792 771 358 872 881 362 125,6 % 

          wydatki bieżące 527 275 170 568 908 605 606 907 955 657 596 739 738 577 044 140,0 % 

          wydatki majątkowe 167 638 455 155 872 519 138 208 806 135 174 619  134 311 166 80,1 % 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2006-2010 

 
 
Powyższe dane wykazują, że w okresie minionych 5 lat wydatki ogółem wzrosły o 25 %, czyli 
średnioroczny przyrost wydatków wynosi tylko 5 %. Jednakże dane te dodatkowo akcentują 
ogromny wzrost w tym czasie wydatków bieżących, tj. o 40 %, czyli średniorocznie po 8%.  
Niestety ten wysoki wzrost wydatków bieżących realizowany był kosztem obniżania 
wydatków majątkowych, inwestycyjnych, a więc tych, które powinny być siłą napędową 
rozwoju gospodarczego Miasta.  
 
Wydatki majątkowe zostały w tym okresie znacząco zmniejszone, tj. z kwoty 167 mln zł. w 
roku 2006 do kwoty 134 mln zł. w roku 2010. Jest to spadek nakładów inwestycyjnych 
prawie o 20 %.   
Problem ten obrazuje poniższy wykres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wykres :   Dynamika wydatków bieżących i majątkowych w latach 2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2006
 

Wykres plastycznie ilustruje wzrost w
majątkowych. Na dodatkowe podkreślenie zasługuje tutaj fakt, że wśród 
bieżących dominowały wynagrodzenia. P
bieżących wynagrodzenia stanowiły 
znajduje potwierdzenie w danych opublikowanych na stronie
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=227690
Są to dane dla miast na prawach powiatu (
obciążenie wydatków bieżących 
wynagrodzeń. 
 
Tabela :   Obciążenie wydatków bieżących wynagrodzeniami w latach 2007

 

MIASTO 

GDYNIA 
CZĘSTOCHOWA 
RADOM 
SOSNOWIEC 
TORUŃ 
KIELCE 
GLIWICE 
ZABRZE 
BYTOM 
OLSZTYN 
BIELSKO BIAŁA 
BIAŁYSTOK 
KATOWICE 

Źródło: strona http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=227690

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

2006

527 275 170

WYDAKI BIEŻĄCE

118 

Dynamika wydatków bieżących i majątkowych w latach 2006-

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2006

Wykres plastycznie ilustruje wzrost wydatków bieżących o 40% oraz obniżenie wydatków 
Na dodatkowe podkreślenie zasługuje tutaj fakt, że wśród 

bieżących dominowały wynagrodzenia. Przykładowo w roku 2008 w strukturze wydatków 
wynagrodzenia stanowiły prawie 52 %. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, co 

znajduje potwierdzenie w danych opublikowanych na stronie  Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=227690 
Są to dane dla miast na prawach powiatu (z wyłączeniem 12 metropolii
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 

Obciążenie wydatków bieżących wynagrodzeniami w latach 2007
 
 

LICZBA 
LUDNOŚCI 

 
 

% OBCIĄŻENIE WYDATKÓW 

BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA 

WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI

LATA 

2007 2008 

247 859 38,6 % 37,7 % 
239 319 51,0 % 51,9 % 
223 397 50,4 % 48,8% 
219 300 49,6 % 48,0 % 
205 718 44,8 % 43,4 % 
204 835 48,1 % 45,2 % 
196 167 37,8 % 39,1 % 
187 674 40,2 % 42,5 % 
182 749 51,2 % 49,8 % 
176 457 47,5 % 46,5% 
175 402 45,8 % 45,0 % 
294 685 46,1 % 46,6% 
308 548 43,8% 42,8% 

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=227690

2007 2008 2009 2010

568 908 605
606 907 955

657 596 739

738 577 044

WYDAKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

-2010 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2006-2010 

ych o 40% oraz obniżenie wydatków 
Na dodatkowe podkreślenie zasługuje tutaj fakt, że wśród wydatków 

strukturze wydatków 
Jest to wskaźnik bardzo wysoki, co 

Ministerstwa Finansów: 
  

z wyłączeniem 12 metropolii)  i obrazują 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 

Obciążenie wydatków bieżących wynagrodzeniami w latach 2007-2009 
% OBCIĄŻENIE WYDATKÓW 

BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA 

WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI 

2009 

36,7 % 
51,9 % 
49,2 % 
47,6 % 
44,3 % 
44,3 % 
38,1% 
41,8% 
49,3 % 
46,4 % 
45,7 % 
45,0 % 
40,6 % 

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=227690  

2010

738 577 044
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Tabela przedstawia dane wszystkich miast na prawach powiatu o liczbie ludności od 150 – 
300 tys. oraz dodatkowo dodano 2 miasta metropolie, o zbliżonej do Częstochowy liczbie 
ludności (Białystok i Katowice).  
 
Dane potwierdzają, że obciążenie wydatków bieżących wynagrodzeniami jest w 
Częstochowie najwyższe wśród wszystkich tych miast. Jest nawet  zdecydowanie wyższe 
od tych wskaźników w metropoliach. 
 

 
1.10. Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i źródła ich pokrycia.  
 
Wydatki majątkowe w roku 2010 wynosiły 134 311 166 zł. i były  o 20 % niższe w stosunku 
do roku 2006. Niezależnie od spadku nakładów inwestycyjnych dla rozwoju Miasta, był to 
również bardzo trudny okres dla samego budżetu Miasta. Okres minionych 5 lat to okres 
najwyższego przyrostu zadłużenia budżetu, co pośrednio ilustruje poniższa tabela. 
 
 
Tabela :   Nakłady inwestycyjne w budżecie Miasta w latach 2006-2010 

WYDATKI INWESTYCYJNE W BUDŻECIE MIASTA - w tys. zł. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

WYDATKI 
INWESTYCYJNE  
OGÓŁEM, w tym: 

167 638 455 155 872 519 138 208 806 135 174 619 134 311 166 - 20% 

   ŚRODKI WŁASNE 43 633 090 42 210 450 39 433 467 42 249 638 16 366 035 - 62,6% 

   KREDYT 51 799 342 54 088 810 66 099 500 72 869 224 76 794 463 + 48,2% 

   ŚRODKI BUDŻETU    
   PAŃSTWA ORAZ  UE   

41 049 700 42 434 681 21 953 611 14 256 092 36 676 306 - 10,7% 

   INNE 31 156 322 17 138 576 10 722 227 5 799 664 4 500 439 - 89,1% 

% UDZIAŁ NAKŁADÓW 
INWESTYCYJNYCH W 
BUDŻECIE  

24,1 21,5 18,5 17,0 15,4 - 8,7% 

                    DYNAMIKA WKŁADU WŁASNEGO NA INWESTYCJE 
 

- 62,6% 

                   DYNAMIKA ŚRODKÓW UE ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE - 10,7% 

                    DYNAMIKA KREDYTU ZACIĄGANEGO NA INWESTYCJE 
 

+ 48,2% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta. 
 
 

Dane statystyczne zawarte w powyższej tabeli jednoznacznie charakteryzują proces 
inwestycyjny w Mieście Częstochowa w latach 2006-2010. Przede wszystkim wystąpił 
bardzo widoczny spadek nakładów  majątkowych -  o 20%, co w liczbach bezwzględnych 
daje kwotę spadku o ponad 33 mln zł. Niezależnie od tego bardzo negatywnym zjawiskiem 
tego okresu inwestowania jest struktura źródeł pochodzenia środków finansowych dla 
tych inwestycji.  
 



 

Dane zawarte w tabeli wykazują 
okresie z trzech źródeł finansowania, 
 

1. wkład własny budżetu, któr
2. środki linijne i dotacje budżetu państwa, któr
3. kredyty bankowe – których udział w finansowaniu inwestycji  niestety 

 

 
Jest to bardzo negatywne zjawisko, którego skutki będą odczuwać budżety kilkunastu 
następnych lat. Odzwierciedlenie tego problemu przedstawia 
 
 

Wykres :   Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2006

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu

 
 
Analiza powyższych  danych nasuwa pytanie :
 
Czy wzrost zadłużenia Miasta wpłynął na podwyższenie wskaźnika udziału nakładów 
majątkowych w wydatkach ogółem na tle innych porównywalnych miast ?
 
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w poniższej tabeli
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ane zawarte w tabeli wykazują że przedsięwzięcia inwestycyjne były realizowane w tym 
finansowania, tj: 

wkład własny budżetu, którego udział  zmniejszył w tym czasie się o ponad 62 %
środki linijne i dotacje budżetu państwa, których udział zmniejszył się o 11 %

których udział w finansowaniu inwestycji  niestety 

Jest to bardzo negatywne zjawisko, którego skutki będą odczuwać budżety kilkunastu 
Odzwierciedlenie tego problemu przedstawia poniższy wykres. 

Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2006-201

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu

danych nasuwa pytanie :  

Miasta wpłynął na podwyższenie wskaźnika udziału nakładów 
majątkowych w wydatkach ogółem na tle innych porównywalnych miast ?

na to pytanie zawarta jest w poniższej tabeli: 

2007 2008 2009

WYDATKI NA INWESTYCJE W TYM ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

ŚRODKI BUDŻ.PAŃSTWA I UE

że przedsięwzięcia inwestycyjne były realizowane w tym 

się o ponad 62 % 

zmniejszył się o 11 % 

których udział w finansowaniu inwestycji  niestety wzrósł o 48% 

Jest to bardzo negatywne zjawisko, którego skutki będą odczuwać budżety kilkunastu 
poniższy wykres.  

2010 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu 

Miasta wpłynął na podwyższenie wskaźnika udziału nakładów 
majątkowych w wydatkach ogółem na tle innych porównywalnych miast ? 

2010

W TYM ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
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Tabela :  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w miastach na prawach 
powiatu (bez 12 metropolii) 

 

MIASTO 

 
 

LICZBA 
LUDNOŚCI 

 
 

UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

W WYDATKACH OGÓŁEM 

LATA 

2007 2008 2009 

GDYNIA 247 859 32,3% 25,9% 20,0% 
CZĘSTOCHOWA 239 319 21,5% 18,5% 17,1% 
RADOM 223 397 18,3% 18,7% 24,6% 
SOSNOWIEC 219 300 24,9% 13,8% 20,1% 
TORUŃ 205 718 31,6% 31,0% 31,8% 
KIELCE 204 835 12,6% 16,2% 19,7% 
GLIWICE 196 167 27,6% 23,8% 16,8% 
ZABRZE 187 674 18,0% 29,0% 47,7% 
BYTOM 182 749 12,7% 19,1% 19,9% 
OLSZTYN 176 457 17,5% 17,6% 23,3% 
BIELSKO BIAŁA 175 402 19,7% 26,4% 33,3% 
BIAŁYSTOK 294 685 19,0% 22,2% 26,7% 
KATOWICE 308 548 22,0% 24,6% 26,6% 

Źródło: strona http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=227690 
 
 
 
Jak wynika z powyższych danych, wskaźniki Miasta Częstochowy w zakresie nakładów 
inwestycyjnych na tle miast na prawach powiatu (porównywalnych liczbą ludności) 
niestety nie wyróżniają  się korzystnie. 

 
 
1.11. Wydatki  ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
 
Podobnie jak wysokość dochodów budżetowych na 1 mieszkańca, tak i dane w zakresie 
wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca opublikowana są według stanu na koniec roku 
2008 na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: 
 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8484_PLK_HTML.htm 
 
Niestety Miasto Częstochowa także w tej grupie samorządów nie zajmuje dobrej lokaty, co 
potwierdza tabela: 
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Tabela :  Lokata Miasta Częstochowy w zakresie wydatków na 1 mieszkańca w 2008r.  

 
NAJMNIEJSZE WYDATKI BUDŻETÓW MIAST NA 1 MIESZKAŃCA - STAN NA 31.12.2008 R. 

 

L.p. POLSKA 4026,3 

Miasta Województwa w zł 

1 Świętochłowice ŚLĄSKIE 2486,51 

2 Piekary Śląskie ŚLĄSKIE 2494,26 

3 Jastrzębie-Zdrój ŚLĄSKIE 2650,73 

4 Sosnowiec ŚLĄSKIE 2684,90 

5 Siemianowice Śląskie ŚLĄSKIE 2885,95 

6 Chełm LUBELSKIE 2999,25 

7 Skierniewice ŁÓDZKIE 3045,94 

8 Częstochowa ŚLĄSKIE 3086,02 

9 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE 3108,46 

10 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE 3118,14 

11 Bytom ŚLĄSKIE 3126,44 

12 Koszalin ZACHODNIOPOMORSKIE 3128,04 

13 Chorzów ŚLĄSKIE 3130,94 

14 Suwałki PODLASKIE 3180,11 

15 Ruda Śląska ŚLĄSKIE 3221,68 

16 Biała Podlaska LUBELSKIE 3233,84 

17 Tarnobrzeg PODKARPACKIE 3239,87 

18 Białystok PODLASKIE 3243,63 

19 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3247,03 

20 Dąbrowa Górnicza ŚLĄSKIE 3272,70 

29 Radom MAZOWIECKIE 3463,23 

30 Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE 3476,57 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8484_PLK_HTML.htm 

 
 
1.12. Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca  
 
Wydatki inwestycyjne realizowane w Mieście Częstochowa na przestrzeni ostatnich 5 lat 
uległy zmniejszeniu prawie o 20%.  
Jest to spadek znaczący, odczuwalny w wielu sferach życia mieszkańców Miasta. Dlatego też 
pomimo równoczesnego spadku liczby mieszkańców Miasta, wydatki majątkowe w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca także spadły.  
W roku 2006 Częstochowa  – w przeliczeniu na 1 mieszkańca – inwestowała w rozwój Miasta 
684 zł. Natomiast w roku 2010 kwota tych wydatków zmniejszyła się do 562 zł., co oznacza 
spadek o 22%. 
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Tabela :   Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca Częstochowy w latach 2006-2010  

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 1 MIESZKAŃCA  CZĘSTOCHOWY  W LATACH 2006-2011 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 
2006 

WYDATKI  MAJĄTKOWE 167 638 455 155 872 519 138 208 806 135 174 619  134 311 166 - 19,9% 

LUDNOŚĆ OGÓŁEM 245 030 
 

242 300 
 

240 612 239 319 239 319  ................................
 

WYDATKI INWEST. NA 1 
MIESZKAŃCA 

684 643 574 564 562 - 122 

ze względu na brak danych, przyjęto liczbę ludności z roku 2010, ponieważ prognozy GUS przewidywały większą liczbę ludności n
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane www.stat.gov.pl oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

 
 
Wskaźniki wydatków majątkowych na 1 mieszkańca Częstochowy są również niekorzystne na 
tle miast woj. Śląskiego, co przedstawia poniższa tabela i wykres. 
 
 
Tabela :  Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach woj.Śląskiego 
 

WYDATKI MAJATKOWE NA 1 
MIESZKAŃCA W ROKU 2009 

MIASTO KWOTA w zł. 

BIELSKO BIAŁA 1 429 

BYTOM 653 

CZĘSTOCHOWA 564 

GLIWICE 548 

JAWORZNO 875 

KATOWICE 1 018 

RUDA ŚLĄSKA 671 

RYBNIK 999 

SOSNOWIEC 576 

TYCHY 2 489 

ZABRZE  1 874 

ŻORY 
 

731 
  

Źródło: Opracowanie własne  na  podstawie danych zamieszczonych na stronie  www.stat.gov.pl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wykres :  Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w roku 2009 w miastach woj. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony 
 

 
1.13. Nadwyżka operacyjna w budżecie Miasta
 
Ocena sytuacji finansowej samorządów jest najczęściej dokonywana w oparciu o realizację  
dochodów i wydatków ogółem.
pozwala na ocenę zdolności jednostki do spłaty długu oraz finansowania wydatków o 
charakterze inwestycyjnym. Dla
samorządu terytorialnego poprzez pryzmat nadwyżki operacyjnej.
 
Nadwyżka operacyjna to różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 
Wskaźnik ten wykazuje, czy 
wydatki bieżące dochodami bieżącymi.
większa jest możliwość realizacji przez samorząd nowych przedsięwzięć majątkowych
zarówno bezpośrednio -  przeznaczając tę kwotę na i
wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne
świadczy o tym, że tempo wzrostu wydatków bieżących nie przekroczyło tempa wzrostu 
dochodów bieżących.  
 

Ujemny wynik operacyjny oznac

pokryć  wydatków bieżących, a spłata długu odbywa się kosztem sprzedaży majątku 

jednostki, lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. 

nadmiernym wzroście zadłużen

zbyt wysokim wzroście wydatków bieżących.
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Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w roku 2009 w miastach woj. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony www.stat.gov.pl 

Nadwyżka operacyjna w budżecie Miasta 

samorządów jest najczęściej dokonywana w oparciu o realizację  
dochodów i wydatków ogółem. Nie jest to jednak ocena wystarczająca, ponieważ nie 
pozwala na ocenę zdolności jednostki do spłaty długu oraz finansowania wydatków o 
charakterze inwestycyjnym. Dlatego też coraz częściej podejmuje się jednak ocenę jednostki 
samorządu terytorialnego poprzez pryzmat nadwyżki operacyjnej. 

Nadwyżka operacyjna to różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 
Wskaźnik ten wykazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć 
wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym 
większa jest możliwość realizacji przez samorząd nowych przedsięwzięć majątkowych

przeznaczając tę kwotę na inwestycje - lub pośrednio, spłacając 
wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Wzrost nadwyżki operacyjnej 
świadczy o tym, że tempo wzrostu wydatków bieżących nie przekroczyło tempa wzrostu 

Ujemny wynik operacyjny oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie 

pokryć  wydatków bieżących, a spłata długu odbywa się kosztem sprzedaży majątku 

jednostki, lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. Ujemny wynik operacyjny świadczy o 

nadmiernym wzroście zadłużenia przy relatywnie niskim przyroście dochodów bieżących i 

zbyt wysokim wzroście wydatków bieżących. 
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Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w roku 2009 w miastach woj. Śląskiego 
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Budżet Miasta Częstochowy w całym analizowanym okresie wykazuje nadwyżkę operacyjną, 

a jej wysokość wykazuje poniższa tabela. Generalnie jej wysokość należy ocenić pozytywnie, 

choć w ostatnich latach wykazuje dość widoczny spadek. 

Wyszczególnienie 
Lata  

2006  2007  2008  2009  2010  

DOCHODY  BIEŻĄCE  (I.)  584 266 418 648 602 941 686 244 215 701 482 067 759 372 069 

WYDATKI  BIEŻĄCE  (II.)  527 275 170 568 908 605 606 907 955 657 596 739 738 577 044 

WYNIK BIEŻĄCY  (I-II)  63 356 062 87 985 330 100 866 080 55 420 687 32 302 677 

MARŻA OPERACYJNA  9,6 % 12,3 % 13,8 % 7,3 % 3,9 % 

 

Wysokość nadwyżki operacyjnej jest jednym z istotnych elementów analizowanych i 

ocenianych przez międzynarodowe agencje ratingowe przy nadawaniu i aktualizacji oceny 

jednostek samorządu terytorialnego. W miesiącu wrześniu 2010r. Agencja FITCH w  swoim 

raporcie z aktualizacji oceny ratingowej Miasta Częstochowy utrzymała dotychczasową 

ocenę na poziomie BBB z perspektywą stabilną, ale raporcie zawarte jest również 

oczekiwanie aby dla dalszego utrzymania tej oceny ograniczać wydatki bieżące: 

„Fitch oczekuje, że w latach 2011-2012 Miasto będzie ograniczać wzrost wydatków 
operacyjnych oraz generować nadwyżkę operacyjną wystarczającą na obsługę zadłużenia 
(około 50 mln zł rocznie).” 
 
Dla porównania poziomu nadwyżki operacyjnej Miasta Częstochowy z innym miastami w 
woj. Śląskim, dokonano analizy danych zamieszczonych na stronie www.mof.gov.pl  i wyniki 
tej analizy zawarto w poniższej tabeli.  
 
Tabela :   Nadwyżka operacyjna w budżetach miast woj. Śląskiego w latach 2007-2009 

MIASTO LATA 

2007 2008 2009 

Bielsko-Biała 83 420 990 101 944 108 76 848 201 

Częstochowa 79 694 337 79 336 261 43 885 328 

Dąbrowa Górnicza 28 186 913 85 384 960 34 810 182 

Gliwice 118 530 861 104 959 441 55 161 928 

Jastrzębie-Zdrój 31 834 146 53 018 019 64 135 407 

Katowice 292 853 172 268 108 647 219 358 317 

Rybnik 66 372 164 83 502 607 81 146 952 

Sosnowiec 90 525 401 52 437 294 14 115 869 

Tychy 86 193 307 96 068 806 75 729 189 

Zabrze 89 451 049 58 434 270 26 632 035 

Żory 31 573 936 59 642 234 12 435 602 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie www.mof.gov.pl 
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Należy jednakże zaznaczyć, że w woj. Śląskim międzynarodowe oceny ratingowe posiada 
tylko kilka miast:   

• Katowice   - ocena A-    Jest to  najwyższa ocena jaką może otrzymać Miasto. 

• Częstochowa – ocena BBB    

• Bielsko Biała – ocena BBB +   

• Gliwice  - ocena BBB  

• Zabrze – ocena BBB –  
 
Najwyższą oceną posiada więc Miasto Katowice. Dane te wykazują także, że Bielsko Biała 
posiada wyższą oceną niż Częstochowa. 

 
 
1.14. Deficyt budżetowy Miasta 
 
O wyniku finansowym budżetu Miasta decyduje omówiony powyżej poziom dochodów  
ogółem  oraz wydatków ogółem. Różnica między dochodami i wydatkami może być 
dodatnia, lub ujemna. Jeśli różnica jest dodatnia – wówczas stanowi ona nadwyżkę 
budżetową. Jeśli natomiast różnica ta jest ujemna – wówczas mamy do czynienia z deficytem 
budżetowym, który w porównaniu z rokiem 2006 wzrósł w Częstochowie o ponad 33%. 
W przypadku budżetów Miasta Częstochowy w całym analizowanym okresie występował 
deficyt budżetowy, którego wielkość przedstawia poniższa tabela.  
 

 
Tabela :   Wynik finansowy budżetu Miasta w latach 2006-2010 

WYNIK FINANSOWY MIASTA W LATACH 2006-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

DOCHODY OGÓŁEM 654 147 411 712 038 268 727 742 240 754 183 748 819 351 255 125,2%  

WYDATKI OGÓŁEM 694 913 625  724 781 124 745 116 761 792 771 358 872 881 362 125,6%  

DEFICYT 40 766 214  12 742 855 17 374 520 38 587 609 53 530 106  131,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010 

 
Na koniec 2010r. deficyt budżetowy wynosił 53 530 106 zł., co oznacza że w stosunku do 
roku 2006 wzrósł aż o 31%, czyli  o 13 mln zł.  
Zgodnie z obowiązującym prawem finansowym, budżet musi być zrównoważony,  (wg 
ogólnej zasady :  DOCHODY –WYDATKI +PRZYCHODY -ROZCHODY = 0  
Przepisy te w praktyce oznaczają, że każdy deficyt musi mieć wskazane - w uchwale organu 
stanowiącego – źródło jego pokrycia, którym mogą być tzw. „wolne środki”, nadwyżka 
budżetowa, kredyty. Największym źródłem pokrycia deficytów w budżecie Miasta były nowe 
kredyty, co powodowało sukcesywne powiększanie długu Miasta Częstochowy. 
Poniższy wykres odzwierciedla poziom dynamiki wzrostu deficytu w latach 2006-2010. 
 
 



 

Wykres :   Deficyt budżetu Miasta Częstochowy w latach 2003
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania budżetowe ze strony bip.czestochowa.pl
 

Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej w 2012r. Polska musi zmniejszyć deficyt całego 
sektora finansów publicznych do 3 proc. W przeciwnym wypadku stracimy część
też oczekiwanie ządu, by w skali kraju deficyt samorządów z dotychczasowego poziomu 1,3 
1,6 proc. PKB spadł do 0,7 proc. 
Oznacza to, że różnica pomiędzy wydatkami a dochodami musi zmaleć w przyszłym roku co 
najmniej o 10-11 mld zł. Resort finansów już pra
ograniczą dalsze zadłużenie się samorządów. W tej chwili trwają prace, w ścisłej współpracy 
ze stroną samorządową, których celem jest wypracowanie narzędzi ograniczających 
dynamikę zadłużania się jednostek samo
 

2. Zadłużenie Miasta  
 
Ograniczenia prawne dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
oraz wydatków na obsługę długu określone zostały w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych. 
 

• łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% 
dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a w trakcie roku budżetowego 
60% planowanych dochodów na koniec każdego kwartału

• łączna kwota zobowiązań przypadających do realizacji w danym roku budżetowym, z 
tytułu spłat kredytów i pożyczek, wykupu wyemitowanych przez JST papierów 
wartościowych (raty + odsetki) oraz zobowiązań wynikających z udzielonych przez nie 
poręczeń i gwarancji, nie może 
budżetowy dochodów JST
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Miasta Częstochowy w latach 2003-2010 

własne w oparciu o sprawozdania budżetowe ze strony bip.czestochowa.pl

Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej w 2012r. Polska musi zmniejszyć deficyt całego 
sektora finansów publicznych do 3 proc. W przeciwnym wypadku stracimy część

ządu, by w skali kraju deficyt samorządów z dotychczasowego poziomu 1,3 
1,6 proc. PKB spadł do 0,7 proc.  
Oznacza to, że różnica pomiędzy wydatkami a dochodami musi zmaleć w przyszłym roku co 

11 mld zł. Resort finansów już pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi , które 
ograniczą dalsze zadłużenie się samorządów. W tej chwili trwają prace, w ścisłej współpracy 
ze stroną samorządową, których celem jest wypracowanie narzędzi ograniczających 
dynamikę zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.  

graniczenia prawne dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
oraz wydatków na obsługę długu określone zostały w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami: 

łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% 
dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a w trakcie roku budżetowego 
60% planowanych dochodów na koniec każdego kwartału.  

zobowiązań przypadających do realizacji w danym roku budżetowym, z 
tytułu spłat kredytów i pożyczek, wykupu wyemitowanych przez JST papierów 
wartościowych (raty + odsetki) oraz zobowiązań wynikających z udzielonych przez nie 
poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok 
budżetowy dochodów JST. 

2005 2006 2007 2008 2009

DEFICYT BUDZETU MIASTA

 
własne w oparciu o sprawozdania budżetowe ze strony bip.czestochowa.pl 

Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej w 2012r. Polska musi zmniejszyć deficyt całego 
sektora finansów publicznych do 3 proc. W przeciwnym wypadku stracimy część dotacji. Stąd 

ządu, by w skali kraju deficyt samorządów z dotychczasowego poziomu 1,3 – 

Oznacza to, że różnica pomiędzy wydatkami a dochodami musi zmaleć w przyszłym roku co 
cuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi , które 

ograniczą dalsze zadłużenie się samorządów. W tej chwili trwają prace, w ścisłej współpracy 
ze stroną samorządową, których celem jest wypracowanie narzędzi ograniczających 

graniczenia prawne dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
oraz wydatków na obsługę długu określone zostały w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 

łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% 
dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a w trakcie roku budżetowego – 

zobowiązań przypadających do realizacji w danym roku budżetowym, z 
tytułu spłat kredytów i pożyczek, wykupu wyemitowanych przez JST papierów 
wartościowych (raty + odsetki) oraz zobowiązań wynikających z udzielonych przez nie 

przekroczyć 15% planowanych na dany rok 
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Powyższe wskaźniki dopuszczalnego poziomu zadłużenia obowiązują do roku 2013 włącznie. 
Od 1 stycznia 2010 obowiązuje już nowa ustawa o finansach publicznych, która zachowując 
obowiązek przestrzegania powyższych dopuszczalnych wskaźników długu do końca roku 
2013, wprowadza w art. 243 - jako obligatoryjną od roku 2014 - nową definicję 
indywidualnego wskaźnika zadłużenia.  
Wskaźnik ten określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym 
roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji powiększonych o 
wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć 
średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat 
poprzedzających dany rok w następujący sposób: 

1. dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących powiększone o 
dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę wydatków bieżących 

2. obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku 
3. wyliczamy średnią z tych trzech lat 

 

Przedmiotem analiz zawartych w niniejszym raporcie jest generalnie okres 2006-2010. 
Dlatego też wszelkie dane zmierzające do oceny poziomu długu Miasta Częstochowy 
odnoszą się do aktualnie obowiązujących wskaźników, czyli 60% oraz 15%. 

 
Tabela :   Zadłużenie Miasta Częstochowy w latach 2006-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 

2009 

KWOTA DŁUGU NA 
KONIEC ROKU  

214 636 774 250 444 008 284 943 864 324 813 135 366 363 735 170,6% 

% ZADŁUŻENIA 32,8 35,0 39,2 43,1 44,7 +12% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010 
 

 
Analiza danych w powyższej tabeli wykazuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu długu 
Miasta. W okresie 5 lat dług wzrósł o 70%, (czyli średnio rocznie po 34%). W liczbach 
bezwzględnych oznacza to kwotę wzrostu długu prawie 152 mln zł. mimo równoczesnej 
spłaty w tym okresie ponad 181 mln zł. rat kapitałowych oraz 55 mln zł. odsetek od 
kredytów. 
 
Powyższe wskaźniki wykazują dynamiczny rozwój niekorzystnej wizji finansowej dla Miasta 
Częstochowy. Dlatego tez pogłębiono analizę tego tematu o lata wcześniejsze. Wyniki tej 
analizy przedstawia poniższa tabela i wykres. 

 
 
 
 



 

Tabela :   Zadłużenie Miasta Czę

WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 2003

KWOTA w mln  146 165
 

% 33,4 39,3

Źródło: dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2002

Analiza problemu zadłużania Miasta w dłuższej perspektywie wykazuje, że zjawisko to 

narastało sukcesywnie i dynamicznie w całym analizowanym okresie. Kwota długu na koniec 

roku 2010 jest wyższa od zadłużeni

należy, że przez cały ten okres spłacano kredyty, jednakże tak wysoki przyrost spowodowany 

jest corocznym zaciąganiem nowych, wysokich kredytów o wydłużonym okresie spłaty, co 

odpowiednio podnosi koszty kredytów. Odzwierciedleniem dynamicznego wzrostu 

zadłużenia Miasta Częstochowy 

Wykres :   Zadłużenie Miasta Częstochowy w latach 2002

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań za lata 2001

Aktualny poziom zadłużenia Miasta Częstochowy jest bardzo wysoki, a powagę sytuacji 

obrazuje porównanie kwot długu Miasta z kwotami długu wszystkich miast na prawach 

powiatu w kraju. Dostępne w tym zakresie  dane za rok 2009, zamieszczone na stronie

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wysw=4&sub=sub5

wśród wszystkich 65 miast Częstochowa zajmuje bardzo wysoką „negatywną” lokatę pod 

względem kwoty długu.  
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Zadłużenie Miasta Częstochowy w latach 2002-2010 – w mln zł.

LATA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

165 170 
 

186 
 

214 
 

250 
 

284 
 

324

39,3 34,8 30,9 32,8 35,0 39,2 43,1

sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2002-2010 

Analiza problemu zadłużania Miasta w dłuższej perspektywie wykazuje, że zjawisko to 

narastało sukcesywnie i dynamicznie w całym analizowanym okresie. Kwota długu na koniec 

roku 2010 jest wyższa od zadłużenia na koniec 2002 roku aż o 220 mln zł. Podkreślić przy tym 

należy, że przez cały ten okres spłacano kredyty, jednakże tak wysoki przyrost spowodowany 

jest corocznym zaciąganiem nowych, wysokich kredytów o wydłużonym okresie spłaty, co 

oszty kredytów. Odzwierciedleniem dynamicznego wzrostu 

łużenia Miasta Częstochowy jest poniższy wykres. 

Zadłużenie Miasta Częstochowy w latach 2002-2010 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań za lata 2001-2010 

poziom zadłużenia Miasta Częstochowy jest bardzo wysoki, a powagę sytuacji 

obrazuje porównanie kwot długu Miasta z kwotami długu wszystkich miast na prawach 

Dostępne w tym zakresie  dane za rok 2009, zamieszczone na stronie

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wysw=4&sub=sub5

wśród wszystkich 65 miast Częstochowa zajmuje bardzo wysoką „negatywną” lokatę pod 
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366 

 
250,7% 

43,1 44,7 +11,3% 

Analiza problemu zadłużania Miasta w dłuższej perspektywie wykazuje, że zjawisko to 

narastało sukcesywnie i dynamicznie w całym analizowanym okresie. Kwota długu na koniec 

Podkreślić przy tym 

należy, że przez cały ten okres spłacano kredyty, jednakże tak wysoki przyrost spowodowany 

jest corocznym zaciąganiem nowych, wysokich kredytów o wydłużonym okresie spłaty, co 

oszty kredytów. Odzwierciedleniem dynamicznego wzrostu 

 

poziom zadłużenia Miasta Częstochowy jest bardzo wysoki, a powagę sytuacji 

obrazuje porównanie kwot długu Miasta z kwotami długu wszystkich miast na prawach 

Dostępne w tym zakresie  dane za rok 2009, zamieszczone na stronie 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wysw=4&sub=sub5  wykazują, że 

wśród wszystkich 65 miast Częstochowa zajmuje bardzo wysoką „negatywną” lokatę pod 

2010

366



 

Generalnie Częstochowa zajmuje 10 lokatę wśród najwyżej kwotowo zadłużonych miast, 

jednakże wśród tych 10 miast jest 8 metropolii z budżetami 

10.116.715.00 zł. Po wyłączeniu tych metropolii 

754.183.000) posiada drugą lokatę pod względem wysokości długu (po Toruniu).

Mniejsze od Częstochowy kwoty długu posiadają 

wyższymi, np.: 

• Szczecin    - dochody   1.297.310.000 

• Katowice  - dochody   1.283.433.000 

• Białystok  - dochody   1.115.389.000 

Z danych na tej samej stronie Ministerstwa Finansów wynika, ze z

porównywalnych z Częstochową budżetach są następujące:

Wykres :  Zadłużenie porównywalnych budżetów miast na prawach powiatu w 2009r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane statystyczne Ministerstwa Finansów: 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wysw=4&sub=sub5

 

Bardzo podobnie przedstawiają się relacje porównawcze tych miast na prawach powiatu w 

odniesieniu do procentowego wskaźnika zadłużenia, co przedstawia poniższy wykres.
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zajmuje 10 lokatę wśród najwyżej kwotowo zadłużonych miast, 

jednakże wśród tych 10 miast jest 8 metropolii z budżetami od 1.133.334.000  do 

116.715.00 zł. Po wyłączeniu tych metropolii – Częstochowa (przy budżecie 

drugą lokatę pod względem wysokości długu (po Toruniu).

niejsze od Częstochowy kwoty długu posiadają nawet miasta z budżetami znacznie 

dochody   1.297.310.000 – dług   274 mln   - 21,2% 

dochody   1.283.433.000 -  dług   236 mln   - 18,4% 

dochody   1.115.389.000 -  dług   280 mln   - 25,1%  

Z danych na tej samej stronie Ministerstwa Finansów wynika, ze z

porównywalnych z Częstochową budżetach są następujące: 

Zadłużenie porównywalnych budżetów miast na prawach powiatu w 2009r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane statystyczne Ministerstwa Finansów: 

x.php?const=5&dzial=229&wysw=4&sub=sub5   

Bardzo podobnie przedstawiają się relacje porównawcze tych miast na prawach powiatu w 

odniesieniu do procentowego wskaźnika zadłużenia, co przedstawia poniższy wykres.
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DOCHODY - w mln zł. KWOTA DŁUGU - w mln zł.

zajmuje 10 lokatę wśród najwyżej kwotowo zadłużonych miast, 

od 1.133.334.000  do 

Częstochowa (przy budżecie 

drugą lokatę pod względem wysokości długu (po Toruniu).  

miasta z budżetami znacznie 

Z danych na tej samej stronie Ministerstwa Finansów wynika, ze zadłużenie miast o 

Zadłużenie porównywalnych budżetów miast na prawach powiatu w 2009r. 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane statystyczne Ministerstwa Finansów: 

Bardzo podobnie przedstawiają się relacje porównawcze tych miast na prawach powiatu w 

odniesieniu do procentowego wskaźnika zadłużenia, co przedstawia poniższy wykres. 

754

324



 

Wykres :  % zadłużenia porównywalnych budżetów miast na prawach powiatu w 2009r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane statystyczne ze strony 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=

 

 

Pełniejsze porównanie sytuacji finansowej porównywalnych miast na prawach powiatu na 

płaszczyźnie poziomu wielkości budżetu, nakładów majątkowych oraz zadłużenia 

przedstawia poniższy wykres, wykazujący, że 

najwyższy dług oraz niestety najniższe nakłady majątkowe

Dostępne na stronie Ministerstwa Finansów dane dotyczą roku 2009.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

21,1

1,8

% ZADŁUŻENIA

131 

% zadłużenia porównywalnych budżetów miast na prawach powiatu w 2009r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane statystyczne ze strony 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wysw=4&sub=sub5   

Pełniejsze porównanie sytuacji finansowej porównywalnych miast na prawach powiatu na 

płaszczyźnie poziomu wielkości budżetu, nakładów majątkowych oraz zadłużenia 

przedstawia poniższy wykres, wykazujący, że Miasto Częstochowa posiada wśród tych miast 

najwyższy dług oraz niestety najniższe nakłady majątkowe.   

Dostępne na stronie Ministerstwa Finansów dane dotyczą roku 2009. 

25

30,2

23,9 23,8

43,1

ZADŁUŻENIA BUDŻETU

% zadłużenia porównywalnych budżetów miast na prawach powiatu w 2009r. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane statystyczne ze strony 

Pełniejsze porównanie sytuacji finansowej porównywalnych miast na prawach powiatu na 

płaszczyźnie poziomu wielkości budżetu, nakładów majątkowych oraz zadłużenia 

posiada wśród tych miast 

43,1



 

Wykres :  Porównanie długu i wydatków majątkowych w porównywalnych miastach na 
prawach powiatu wg stanu na koniec roku 2009.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony 
 

 

Dane te potwierdzają  wcześniejsze wyniki analiz przedstawione w niniejszym raporcie, a 

mianowicie budżet Miasta Częstochowy wykazuje zdecydowanie za wysoką (w stosunku 

do swoich dochodów bieżących) dynamikę wzrostu wydatków bieżących. W konsekwencji 

w budżecie pozostaje nieznaczna ilość własnych środków na inwestycje, a więc na 

inwestowanie w rozwój Miasta. W źródłach finansowania inwestycji dominują kredyty. 

Taka relacja między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wskazuje na 

konsumpcyjny charakter budżetu. 

okres 2006-2010: 

• Dynamika wzrostu dochodów bieżących     

• Dynamika wzrostu wydatków bieżących     

• Dynamika wzrostu wydatków majątkowych     80,2 %   (czyli spadek o 20%)

 

Dokonano także analizy źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie 2006

Strukturę źródeł finansowania inwestycji w tym okresie przedstawia poniższ

wykres. 
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Porównanie długu i wydatków majątkowych w porównywalnych miastach na 
prawach powiatu wg stanu na koniec roku 2009. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony www.mofnet.gov.pl 

Dane te potwierdzają  wcześniejsze wyniki analiz przedstawione w niniejszym raporcie, a 

mianowicie budżet Miasta Częstochowy wykazuje zdecydowanie za wysoką (w stosunku 

do swoich dochodów bieżących) dynamikę wzrostu wydatków bieżących. W konsekwencji 

żecie pozostaje nieznaczna ilość własnych środków na inwestycje, a więc na 

inwestowanie w rozwój Miasta. W źródłach finansowania inwestycji dominują kredyty. 

Taka relacja między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wskazuje na 

udżetu. Potwierdzają to następujące dane budżetu Miasta za 

Dynamika wzrostu dochodów bieżących     -   129,9 % 

Dynamika wzrostu wydatków bieżących     -   140,0 % 

Dynamika wzrostu wydatków majątkowych     80,2 %   (czyli spadek o 20%)

Dokonano także analizy źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie 2006

Strukturę źródeł finansowania inwestycji w tym okresie przedstawia poniższ
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Porównanie długu i wydatków majątkowych w porównywalnych miastach na 

 

Dane te potwierdzają  wcześniejsze wyniki analiz przedstawione w niniejszym raporcie, a 

mianowicie budżet Miasta Częstochowy wykazuje zdecydowanie za wysoką (w stosunku 

do swoich dochodów bieżących) dynamikę wzrostu wydatków bieżących. W konsekwencji 

żecie pozostaje nieznaczna ilość własnych środków na inwestycje, a więc na 

inwestowanie w rozwój Miasta. W źródłach finansowania inwestycji dominują kredyty. 

Taka relacja między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wskazuje na 

Potwierdzają to następujące dane budżetu Miasta za 

Dynamika wzrostu wydatków majątkowych     80,2 %   (czyli spadek o 20%) 

Dokonano także analizy źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie 2006-2010. 

Strukturę źródeł finansowania inwestycji w tym okresie przedstawia poniższa tabela i 
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Tabela :   Źródła finansowania inwestycji w Mieście Częstochowa w latach 
KWOTA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE 2006

2010    ze źródeł: 
          ŚRODKI WŁASNE 

          KREDYTY 

          ŚRODKI UNIJNE ORAZ BUDŻETU PANSTWA

          POZOSTAŁE 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane  ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006

 

 

Wykres :   Źródła finansowania inwestycji w Mieście Częstochowa w latach 2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z 
 

 

Tak ogromny wzrost zadłużenia budżetu Miasta spowodowany je

nowych kredytów, które spowodowały sytuację, że Miasto nie zaciąga już kredytów 

krótkoterminowych, bowiem obciążenia budżetu ich spłatami 

ustawowo wskaźniki. Zaciąga się kredyty z 10 

powoduje że są  to kredyty droższe

odsetek. Obrazuje to poniższa tabela i wykres:

 

 
 

44%

21%

ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  INWESYCJI  

133 

Źródła finansowania inwestycji w Mieście Częstochowa w latach 
KWOTA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE 2006-

731 205 565 

183 866 602 

321 651 344 

ŚRODKI UNIJNE ORAZ BUDŻETU PANSTWA 156 370 390 

69 317 228 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane  ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006

Źródła finansowania inwestycji w Mieście Częstochowa w latach 2006

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006

Tak ogromny wzrost zadłużenia budżetu Miasta spowodowany jest corocznym zaciąganiem 

kredytów, które spowodowały sytuację, że Miasto nie zaciąga już kredytów 

bowiem obciążenia budżetu ich spłatami   przekroczyłyby dopuszczalne 

Zaciąga się kredyty z 10 – 20 letnim okresem spłaty, co z kolei 

droższe w spłacie ze względu na ogromne sumaryczne kwoty 

o poniższa tabela i wykres: 
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Źródła finansowania inwestycji w Mieście Częstochowa w latach 2006-2010 
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane  ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010. 

Źródła finansowania inwestycji w Mieście Częstochowa w latach 2006-2010 
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Tabela :  Dług Miasta oraz spłaty długu w  latach 2002

WYSZCZEGÓLNIENIE  

2002 2003

DŁUG  NA KONIEC 
ROKU  

146 165

SPŁATA  DŁUGU                 
w danym roku  

9 805 24 189

NOWY  DŁUG                     
w danym roku  

40 558 40 074

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu

Powyższe dane wykazują, że kwota rat i odsetek od kredytów spłacana corocznie wzrosła z 

9 805 tys. zł. w roku  2002, do kwoty  53

184%.  

Niestety znacznie wyższa dynamika wystąpiła w tym okresie w odniesieniu do kwot 

zaciąganych corocznie nowych kredytów. W roku 2002 Miasto zaciągnęło nowy kredyt w 

wysokości 40 558 zł. Corocznie wysokość nowy kredytów rosła i w roku 2010 zaciągnięto 

już kredyt w wysokości 95 886 tys. zł. 

wyniosła w tym okresie aż  423 %

Poniższy wykres obrazuje relację między wysokością spłacanych kredytów oraz wysokością 

nowych, obciążających budżet Miasta.

Wykres :   Roczne spłaty długu oraz kwoty nowego długu zaciąganego w danym roku

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2002
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Dług Miasta oraz spłaty długu w  latach 2002-2010   (w tys. zł.) 

LATA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

165 170 186 214 636  250 444  284 943 

24 189 30 295 41 002 39 835  40 085  53 366 

40 074 38 860 58 854 61 247  86 662  74 545 

własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu 

Powyższe dane wykazują, że kwota rat i odsetek od kredytów spłacana corocznie wzrosła z 

805 tys. zł. w roku  2002, do kwoty  53 553 tys. zł. w roku 2010. Oznacza to dynamikę 

ie wyższa dynamika wystąpiła w tym okresie w odniesieniu do kwot 

zaciąganych corocznie nowych kredytów. W roku 2002 Miasto zaciągnęło nowy kredyt w 

558 zł. Corocznie wysokość nowy kredytów rosła i w roku 2010 zaciągnięto 

886 tys. zł. Dynamika wzrostu corocznych nowych kredytów 

wyniosła w tym okresie aż  423 % 

Poniższy wykres obrazuje relację między wysokością spłacanych kredytów oraz wysokością 

nowych, obciążających budżet Miasta. 

Roczne spłaty długu oraz kwoty nowego długu zaciąganego w danym roku

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2002

2004 2005 2006 2007 2008 2009

SPŁATA DŁUGU NOWY DŁUG

 

2008 2009 2010 

943  324 813  366 363  

366  49 592  53 553  

545  76 575  95 886  

Powyższe dane wykazują, że kwota rat i odsetek od kredytów spłacana corocznie wzrosła z 

553 tys. zł. w roku 2010. Oznacza to dynamikę 

ie wyższa dynamika wystąpiła w tym okresie w odniesieniu do kwot 

zaciąganych corocznie nowych kredytów. W roku 2002 Miasto zaciągnęło nowy kredyt w 

558 zł. Corocznie wysokość nowy kredytów rosła i w roku 2010 zaciągnięto 

Dynamika wzrostu corocznych nowych kredytów 

Poniższy wykres obrazuje relację między wysokością spłacanych kredytów oraz wysokością 

Roczne spłaty długu oraz kwoty nowego długu zaciąganego w danym roku 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2002-2010 

2009 2010



 

Przyrost nowego długu Miasta Częstochowy w latach 2002

wykres. 

Wykres : Przyrost nowego długu Miasta Częstochowy w latach 2002

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2002

  

Wykres doskonale obrazuje tempo zadłużania Miasta. 

były tylko na zadania inwestycyjne, 

bardzo niskim udziale bezzwrotnych środków zewnętrznych oraz stosunkowo niewielkim 

udziale własnych środków budżetowych powodował 

Miasta, ale także podrożał faktyczne koszty inwestycji.

Zakładając nawet korzystne koszty pozyskiwania kredytów ze względu na posiadany rating 

międzynarodowy, to i tak ze względu na bardzo wydłużony okres ich spłaty kos

kredytów są wysokie. Zadłużenie 

będzie musiało spłacać aż do roku 2031

samorządowych.  Natomiast bez poręczeń 

 

2.1. Roczne obciążenie budżetu Miasta spłatami długów
 
Kwoty obciążające corocznie budżet Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych oraz odsetek od 
kredytów są znaczące i corocznie ( w wyniku nowych kredytów) wzrastają. Dynamika 
wzrostu kwot spłat zadłużenia za lata 2006
wzrosły z kwoty 39 mln zł. w roku 2006 do kwoty 53 mln zł. w roku 2010. 
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Przyrost nowego długu Miasta Częstochowy w latach 2002-2010 przedstawia poniższy 

Przyrost nowego długu Miasta Częstochowy w latach 2002-2010

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2002

Wykres doskonale obrazuje tempo zadłużania Miasta. Wprawdzie kredyty wykorzystywane 

były tylko na zadania inwestycyjne, to jednakże ten sposób finansowania inwestycji, tzn przy 

bardzo niskim udziale bezzwrotnych środków zewnętrznych oraz stosunkowo niewielkim 

udziale własnych środków budżetowych powodował nie tylko efekt szybkiego zadłużania 

Miasta, ale także podrożał faktyczne koszty inwestycji. 

korzystne koszty pozyskiwania kredytów ze względu na posiadany rating 

międzynarodowy, to i tak ze względu na bardzo wydłużony okres ich spłaty kos

adłużenie wg stanu na  13.12.2010  (wliczając poręczenia) 

musiało spłacać aż do roku 2031,  czyli  przez ponad  8  następnych kadencji 

Natomiast bez poręczeń – do roku 2031, czyli przez 5 kadencji.

Roczne obciążenie budżetu Miasta spłatami długów 

Kwoty obciążające corocznie budżet Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych oraz odsetek od 
kredytów są znaczące i corocznie ( w wyniku nowych kredytów) wzrastają. Dynamika 
wzrostu kwot spłat zadłużenia za lata 2006-2010 wyniosła 134%, co oznacza, że wydatki
wzrosły z kwoty 39 mln zł. w roku 2006 do kwoty 53 mln zł. w roku 2010.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

KWOTY NOWYCH KREDYTÓW w tys. zł.

2010 przedstawia poniższy 

2010 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2002-2010 

Wprawdzie kredyty wykorzystywane 

jednakże ten sposób finansowania inwestycji, tzn przy 

bardzo niskim udziale bezzwrotnych środków zewnętrznych oraz stosunkowo niewielkim 

nie tylko efekt szybkiego zadłużania 

korzystne koszty pozyskiwania kredytów ze względu na posiadany rating 

międzynarodowy, to i tak ze względu na bardzo wydłużony okres ich spłaty koszty obsługi 

(wliczając poręczenia) Miasto 

następnych kadencji 

kadencji. 

Kwoty obciążające corocznie budżet Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych oraz odsetek od 
kredytów są znaczące i corocznie ( w wyniku nowych kredytów) wzrastają. Dynamika 

2010 wyniosła 134%, co oznacza, że wydatki te 
 

2010

KWOTY NOWYCH KREDYTÓW w tys. zł.
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W stosunku do dochodów budżetowych w tym okresie jest to wzrost znaczący. Potwierdzają  
to dane w poniższej tabeli, z których wynika, że: 
 
 

• dynamika wzrostu dochodów ogółem w tym okresie wynosi 125%, 

• dynamika przyrostu długu wynosi 171%  

• dynamika spłat długu wyniosła  134%.  

 
 
 
Tabela :  Relacje dynamiki wzrostu: dochodów , długu oraz spłat długu  ( w tys. zł.)                  

WYSZCZEGÓLNIENIE  
LATA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 2006 

DOCHODY OGÓŁEM 654 147 712 038 727 742 754 183 819 351 125% 

DŁUG  NA KONIEC ROKU  214 636  250 444  284 943  324 813  366 363  171% 

SPŁATA  DŁUGU                    
w danym roku  

39 835  40 085  53 366  49 592  53 553  134% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2006-2010 

 
 
 
Na kwoty spłaty długu, obciążające budżetu poszczególnych lat składają się: 

a) spłaty rat kapitału 
b) obsługa długu  (odsetki za zwłokę) 

 
Szczegółowa analiza pełnego rocznego obciążenia budżetów poszczególnych lat wykazuje, 

że w niektórych latach wysokość spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów stanowi  

1/3  kwoty spłacanego kapitału kredytu. 

 

Tabela :   Obciążenia budżetów lat 2006-2010 spłatami długów  ( w zł.) 

BUDŻET MIASTA CZĘSTOCHOWA  W LATACH 2006-2011 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LATA: 

2006 2007 2008 2009 2010 
2010/ 
2006 

2011 

SPŁATA  DŁUGU       
w tym: 

39 835 046 40 085 204 53 366 965 49 592 010 53 553 414 134,4 64 596 068 

spłata kapitału 32 624 948 31 277 900 39 828 837 36 562 094 41 323 964 126,6 45 729 850 

obsługa długu (%%) 7 210 098 8 807 303 13 538 127 13 029 916 12 229 450 169,6 18 866 218 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2006-2010 



 

 
Tabela obrazuje wysoką dynamikę 134,4 % wzrostu obciążenia budżetu Miasta spłatą długu. 
Podkreślenia wymaga jednakże fakt, że znacznie wyższą dynamikę wykazuje obciążenie w 
tytułu tzw. „obsługi długu”, czyli spłaty odsetek. Jest to dynamika prawie 170 %.

 
Tabela: 
Kwota odsetek od kredytów zaciągniętych do 

WYSZCZEGÓLNIENE 
2006-2010 2011

KWOTA 
ODSETEK  
PRZYPADAJĄCA 
DO SPŁATY W 
OKRESIE 

54 814 894 88 017 618

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011
 
 
 

Wykres :  Obciążenie budżetów poszczególnych kadencji samorządowych odsetkami od 
kredytów zaciągniętych do końca roku 2010

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
 
 

 
Z powyższych danych wynika, że najwyższa kwota odsetek od kredytów zaciągniętych do 
końca 2010 r.  roku przypada do spłaty w okresie 2011
Natomiast najwyższa kwota w tej kadencji (
 

73 619

KWOTA ODSETEK
POSZCZEGÓLNYCH 
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wysoką dynamikę 134,4 % wzrostu obciążenia budżetu Miasta spłatą długu. 
Podkreślenia wymaga jednakże fakt, że znacznie wyższą dynamikę wykazuje obciążenie w 
tytułu tzw. „obsługi długu”, czyli spłaty odsetek. Jest to dynamika prawie 170 %.

setek od kredytów zaciągniętych do dnia 31 grudnia 
LATA / KADENCJE SAMORZADOWE 

2011-2014 2015-2018 2019-2022 2023-2026 2027

017 618 73 619 000 20 327 100 24 261 300 7 016 600

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2044 

Obciążenie budżetów poszczególnych kadencji samorządowych odsetkami od 
kredytów zaciągniętych do końca roku 2010 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2044 

Z powyższych danych wynika, że najwyższa kwota odsetek od kredytów zaciągniętych do 
końca 2010 r.  roku przypada do spłaty w okresie 2011-2014. Jest to kwota 88

w tej kadencji (23 707 400 zł.)  obciąży budżet roku 2013.

54 814

88 017

20 327

24 261
7 016

ODSETEK OBCIĄŻAJĄCYCH BUDŻETY 
NYCH KADENCJI SAMORZĄDOWYCH 

w tys. zł.

wysoką dynamikę 134,4 % wzrostu obciążenia budżetu Miasta spłatą długu. 
Podkreślenia wymaga jednakże fakt, że znacznie wyższą dynamikę wykazuje obciążenie w 
tytułu tzw. „obsługi długu”, czyli spłaty odsetek. Jest to dynamika prawie 170 %. 

dnia 31 grudnia 2010  

2027-2030 OGÓŁEM 

016 600 268 056 512 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010 oraz 

Obciążenie budżetów poszczególnych kadencji samorządowych odsetkami od 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006-2010 oraz 

Z powyższych danych wynika, że najwyższa kwota odsetek od kredytów zaciągniętych do 
. Jest to kwota 88 017 618 zł.. 

obciąży budżet roku 2013. 
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W oparciu o roczne sprawozdania z wykonania budżetów za poszczególne lata dokonano 
także głębokiej analizy kształtowania się trendu przyrostu zadłużenia Miasta Częstochowy w 
ramach poszczególnych kadencji samorządowych. 
Analizą objęto zasadnicze elementy kształtujące ostateczny poziom długu Miasta, tzn. 
 

• kwoty spłat rat kredytów, przypadających do spłaty w danej kadencji samorządowej 

• spłaty odsetek od kredytów, przypadających do spłaty w danej kadencji 

• wysokość nowych kredytów zaciąganych w danej kadencji samorządowej  

• ogólna kwota długu Miasta na koniec danej kadencji, z podziałem na: 
� kwotę kapitału kredytu 
� kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów 

 
Wyniki tej analizy wykazują, że najwyższe nowe zadłużenie Częstochowy powstało w 
latach 2003 – 2009.   
Łącznie w latach 2003-2009 Miasto Częstochowa zaciągnęło ponad 444 mln zł. kredytów, 
od których łączne odsetki wynoszą 139 mln zł.   (r a z e m: 583 mln zł.) 
Natomiast na koniec roku 2010 dług Miasta wynosił 366 mln plus 239 mln odsetek, czyli 
razem  605 mln zł. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje tabela: 
 
 
Tabela :  Kształtowanie się długu w poszczególnych kadencjach samorządowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA 

 
2000 - 2002 2003 - 2006 2006 - 2009 2010 

1 SPŁATA RAT 

KAPITAŁU 

39 856 282 144 560 412 119 164 070 41 323 964 

2 SPŁATA ODSETEK 

OD KREDYTÓW 

27 264 854 31 551 838 35 375 348 12 108 727 

3 SPŁATA DŁUGU 

RAZEM  (1+2) 

67 121 116 176 112 251 154 539 418 53 432 691 

4 ZACIĄGNIĘTY NOWY 

KREDYT 

155 149 123 226 980 141 217 783 823 83 206 706 

5 KWOTA  DŁUGU NA 

KONIEC KADENCJI 

146 422 931 214 636 775 324 813 136 366 363 735 

6 KWOTA ODSETEK 

OD KREDYTÓW  
18 854 274 55 963 863 83 366 476 239 328 318 

7 RAZEM DŁUG  DO 

SPŁATY NA KONIEC 
165 277 205 270 600 638 408 179 612 605 692 053 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o roczne sprawozdania z wykonania budżetów za lata 2000-2010 
(odsetki  na koniec 2010r. wynikają z umów zawartych do 31 grudnia 2010r.) 

 
 



 

Analiza obciążenia budżetu Miasta skutkami zaciągnięcia 

wykazuje, że wg stanu na koniec roku 2010 budżet Miasta Częstochowy obciążony był:

• kredytami w kwocie 366

• odsetkami od tych kredytów w kwocie  2

2031r.) 

• ogólna kwota obciążająca budżety 

 
 
 
 
 
2.2. Zadłużenie Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca
 
Wykres :  Dług Miasta Częstochowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2002

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2006
 

 

Celem zapewnienia pełnej porównywalności poziomem obciążenia poszczególnych miast 

długiem, przeprowadzono także analizę wysokości długu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co 

obrazują poniższe wykresy: 
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Analiza obciążenia budżetu Miasta skutkami zaciągnięcia kredytów w latach 2006

wykazuje, że wg stanu na koniec roku 2010 budżet Miasta Częstochowy obciążony był:

kredytami w kwocie 366 363 735  (do spłacenia do końca roku 20

odsetkami od tych kredytów w kwocie  239 328 318 zł.  (do spłacenia do końca 

ogólna kwota obciążająca budżety lat 2011-2031  stanowi   605 692

Zadłużenie Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Dług Miasta Częstochowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2002

oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2006

Celem zapewnienia pełnej porównywalności poziomem obciążenia poszczególnych miast 

długiem, przeprowadzono także analizę wysokości długu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

691
756

877

1 016

1 163

1 357

MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 1 MIESZKAŃCA - w zł.

kredytów w latach 2006-2010 

wykazuje, że wg stanu na koniec roku 2010 budżet Miasta Częstochowy obciążony był: 

735  (do spłacenia do końca roku 2031) 

zł.  (do spłacenia do końca 

692 053 zł. 

Dług Miasta Częstochowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2002-2010 

 
oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2006-2010 

Celem zapewnienia pełnej porównywalności poziomem obciążenia poszczególnych miast 

długiem, przeprowadzono także analizę wysokości długu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co 

2009 2010

1 357

1531

w zł.



 

Wykres :   Kwota długu na 1 mieszkańca w porównywalnych miastach na prawach powiatu 
w roku 2009. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony 

 
 
 
2.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy 

Nowa ustawa o finansach publicznych 

jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), będącej 

dokumentem strategicznym, wieloletnim i st

WPF jest praktycznie połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach 
dokumentów planistycznych: 
 

• wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI), 

• limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, 

• bezzwrotnej pomocy państw EFTA 

• prognozy kwoty długu, które były opracowywane na podstawie art. 166 i art. 180 
ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.
 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych 
budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak 
krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia 
ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza 
się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.
 
W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu 
realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

825

66

DŁUG NA 1 MIESZKAŃCA

140 

Kwota długu na 1 mieszkańca w porównywalnych miastach na prawach powiatu 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony www.mf.gov.p 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy  

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła  obowiązek opracowywania 

jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), będącej 

dokumentem strategicznym, wieloletnim i stanowiącym podstawę rozwoju samorządów.

połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach 
dokumentów planistycznych:  

wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI),  

limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, 

bezzwrotnej pomocy państw EFTA  

prognozy kwoty długu, które były opracowywane na podstawie art. 166 i art. 180 
ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku 
oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak 

krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia 
ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza 

a okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu 
realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie 

1 121
1 055

860
935

1 357

DŁUG NA 1 MIESZKAŃCA w 2009r. - w zł.

Kwota długu na 1 mieszkańca w porównywalnych miastach na prawach powiatu 

 

obowiązek opracowywania przez 

jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), będącej 

anowiącym podstawę rozwoju samorządów. 

połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach 

limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE,  

prognozy kwoty długu, które były opracowywane na podstawie art. 166 i art. 180 

WPF obejmuje okres roku 
oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak 

krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia 
ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza 

a okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. 

W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu 
realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie 

1 357
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wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum 
czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano 
realizację zadań 
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 została 
pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz uchwalona przez 
Radę Miasta Uchwałą Nr 35/V/2011 z dnia 15 lutego 2011r. 
 
I. DOCHODY  – zgodnie z nową ustawą zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i 

dochody majątkowe: 

I. 1. Dochody bieżące: 
 

a) Podatki i opłaty lokalne Do tej grupy dochodów należą:  

• Podatek od nieruchomości 

• Podatek od środków transportowych 

• Opłata targowa, 

• Opłata skarbowa 

• Podatek od spadków i darowizn, 

• Podatek od czynności cywilno – prawnych 
Dochody z tego źródła zaplanowano ze średniorocznym wzrostem 3,8% . Założona dynamika 

jest realna. (na przestrzeni analizowanego okresu wzrost wynosił 3,5%). Wskazane jest 

jednakże podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia bazy podatkowej, w tym 

między innymi poprzez zwiększenie kontroli powszechności opodatkowania. 

b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – to źródło dochodów  jest 
mało stabilne. W minionych latach odnotowywane  były duże rozbieżności pomiędzy 
planowanymi a wykonywanymi udziałami, (sięgające nawet 5%), co stanowi poważne 
zagrożenie  dla utrzymania  stabilności i płynności finansowej budżetu.  
Dochody z tego tytułu zaprognozowano w WPF bardzo ambitnie, na poziomie wzrostu o 4,3%. 

(Na przestrzeni ostatnich 5  lat dochody te wzrastały  średnio o 3%.) 

Warunkiem realizacji takiego poziomu dochodów jest zapowiadana przez MF stabilizacja 

gospodarcza. Kolejne ulgi podatkowe i brak mechanizmu wyrównywania dochodów dla 

samorządów mogą stanowić poważne zagrożenie dla tej grupy dochodów. Działania miasta 

w celu zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom to przede wszystkim stwarzanie 

warunków dla inwestorów i podmiotów gospodarczych mających na celu rozwój gospodarczy 

miasta.  

c) subwencje i dotacje celowe – zaprognozowane zostały w WPF ze średniorocznym wzrostem 
o 6,3%. Na przestrzeni minionych okresów średni wzrost to poziom 6,2%. Głównym źródłem 
tych dochodów jest subwencja oświatowa. Poziom subwencji oświatowej uzależniony jest od 
ilości uczniów uczęszczających do miejskich szkół. Ilość uczniów  na przestrzeni ostatnich lat 
malał. Jeżeli tendencja ta będzie  się utrzymywała ( a tak wynika z badań demograficznych) 
zaplanowany poziom może okazać się zbyt wysoki. 
 

Działaniami  zmierzającymi do zniwelowania skutków stale zmniejszanej subwencji 

oświatowej będzie optymalizacja sieci szkół i zmniejszanie wydatków na oświatę. 
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I. 2. Dochody majątkowe 

a) Dochody pozyskiwane z majątku miasta zostały zaplanowane na poziomie 10 mln. zł.  
 
Może okazać się , że w przypadku nie ponoszenia nakładów na  odbudowę majątku oraz 
inwestowania w posiadany majątek trudno będzie pozyskać dochody w tej wysokości w 
prosty sposób ( bez poniesienia nakładów np na infrastrukturę)  
 

b) Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zostały 
zaplanowane zgodnie z bieżącym okresem programowania środków UE na lata 2011 – 2013. 
Po tym okresie nie planowano tego źródło. Aby zaplanowane dochody tego źródła mogły być 
zrealizowane należy bezwzględnie terminowo zgodnie z harmonogramem realizować 
przedsięwzięcia inwestycyjne. Dołożyć należytej staranności aby realizacja zadań odbywała 
się zgodnie z procedurami unijnymi.  
Każde odstępstwo od procedur i przyjętych zasad ( nawet nieumyślne) może stanowić 
przyczynę nie uznania przez UE danego wydatku jako wydatku kwalifikowanego i 
spowodować zaprzestanie finansowania przez unię lub nawet ich zwrot. Narazi to budżet na  
konieczność wyasygnowania innych środków oraz zapłatę odsetek. 
 

II.  WYDATKI. zostały zaplanowane w podziale na bieżące i majątkowe.  

1. Wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie wzrostu o 2%.     
Wydatki bieżące na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrastały o około 6%.  
Spełnienie tego założenia jest możliwe wyłącznie pod warunkiem podjęcia 
wielokierunkowych działań oszczędnościowych, tj. : 
 
a) płace – bez wzrostu zatrudnienia i wzrostu płac.  
b) Wydatki rzeczowe – ograniczone do niezbędnego minimum, 
c) Modernizacja i ograniczenie sieci szkół, co przyniesie efekt, że nie będzie konieczności 

ponoszenia stałych wydatków na utrzymywanie obiektów. 
 

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane zostały na poziomie własnych środków będących do 
dyspozycji miasta, nie planuje się nowych kredytów po roku 2012.  
Wystąpi więc bardzo znaczący spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych (w roku 2014 
planuje się tylko 82 mln zł.), co stanie się powodem widocznego zahamowania rozwoju 
gospodarczego Miasta.  
 

Poprawa sytuacji w zakresie wyższego poziomu nakładów majątkowych może nastąpić w przypadku 

wypracowania wyższych dochodów budżetowych - na co wpływ miasta jest jednak ograniczony – oraz 

przy równoczesnym,  nieuniknionym  ograniczeniu wydatków bieżących. Działania winy skupić się na 

dążeniu do minimalizacji wydatków konsumpcyjnych, co w przyszłości zapewni stabilizację finansową 

miasta  i pozwoli na finansowanie w jego rozwój. 

 
 
 
 
 
 



143 

 

 

VI.  REASUMPCJA   
 

1. W  ZAKRESIE  SFERY   SPOŁECZNEJ 
 

1. SPADEK LICZBY MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY 

• Liczba ludności Częstochowy, wg stanu na dzień 31.12.2009r. wyniosła: 239.319 
osób,        osób, czyli w stosunku do stanu na koniec roku 2006r.   (w ciągu 3 lat) 
liczba ludności spadła o 5.711 osób. Oznacza to, że w tym okresie - statystycznie w 
ciągu każdego miesiąca Częstochowie ubywało 159 mieszkańców! W roku 2008 
Częstochowa cofnęła się niestety z liczbą mieszkańców do poziomu z roku 1982!  
 

2. SPADEK LICZBY MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM I PRODUKCYJNYM. POSTĘPUJĄCY  
PROCES  STARZENIA  SIĘ  LUDNOŚCI  MIASTA.                                                   
a) Na przestrzeni lat 2006-2009 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła 

się o 9,4% i w roku 2009 stanowiła zaledwie 15,7% ogółu ludności Miasta 
Częstochowy. Natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła w tym 
samym czasie o 5,5%, stanowiąc na koniec 2009 roku 18,8% ludności ogółem. 
Konsekwentnie do tego zmniejszyła się liczba ludności w wieku produkcyjnym o 
9,7% stanowiąc na koniec 2009 roku 65,5% ludności ogółem. Przyczyny: 

• Przyrost naturalny  - minus 274 mieszkańców 

• Saldo  migracji  - minus 837 mieszkańców  
b) Saldo migracji stanowi dla władz samorządowych bardzo czytelną wykładnię 

poziomu optymizmu mieszkańców  miasta, o którym decyduje między innymi : 

• sytuacja na rynku pracy, 

• standard życia ludności 

• dobre perspektywy rozwoju gospodarczego miasta,  
 

3. WYSOKA STOPA BEZROBOCIA 
a) Stopa bezrobocia na koniec 2010r. była zdecydowanie gorsza, niż średnia dla 

województwa Śląskiego. Stopa bezrobocia w Częstochowie wynosiła 11,3 %, 
średnia wojewódzka – 9,6%, a w Bielsku Białej – 6%, Gliwicach – 6,9%, 
Katowicach 3,8% 

b) 40% bezrobotnych to mieszkańcy w przedziale wiekowym 18 – 34 lat 
c) 16% bezrobotnych to mieszkańcy z wyższym wykształceniem 
 

4. POSTĘPUJĄCE ZJAWISKO UBOŻENIA MIESZKAŃCW DOTKNIĘTYCH BEZROBOCIEM POWODUJE: 

a) narastanie zjawisk kryzysowych w rodzinach i patologii społecznych;  
b) wzrost zagrożenia bezpieczeństwa publicznego  
c) degradację przestrzeni miejskiej 
d) zahamowanie rozwoju usług,  
e) niszczenie budynków mieszkalnych oraz dewastację mienia publicznego. 
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5. ZMNIEJSZENIE SIĘ LICZBY ŁÓZEK W SZPITALACH OGÓŁNYCH. 

a) w okresie 2006-2010 liczba łóżek w szpitalach zmniejszyła się aż o 213 łóżek, 
czyli prawie o 12%. Dla mieszkańców miasta oznacza to oczywiście większe 
utrudnienie w dostępności tego typu leczenia.  

b) wskaźnik łóżek na 10 tys. mieszkańców spadł z 74,3 w roku 2006 do 69,5 w roku 
2010. 
 

6. WYSOKI POZIOM ZADŁUŻENIA SZPITALA MIEJSKIEGO 

a) Na koniec 2010 r. zadłużenie Szpitala wynosiło ponad 46 mln zł., w tym ponad 6 
mln to zobowiązania wymagalne 

b) Międzynarodowa Agencja ratingowa FITCH oceniając w roku 2010 płynność 
finansową Miasta Częstochowy stwierdziła w swoim raporcie, że : „Wysokie 
ryzyko pośrednie dla Częstochowy wynika z trudnej sytuacji finansowej 
szpitala miejskiego” 

c) Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, uchwaloną w miesiącu marcu 2011r. 
samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny 
wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, 
samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-
prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę 
budżetową, po przejęciu jego długów),  lub jego likwidacji. 
 

7. KONIECZNOŚĆ OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI REALIZCJI UCHWALONYCH PRZEZ RADĘ 
MIASTA PROGRAMÓW:  

a) Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej dla mieszkańców Częstochowy na lata 2009-
2013   

b) Programu  Działań na rzecz niepełnosprawnych na lata 2007-2013 pod nazwą 
„CZĘSTOCHOWA NIEPEŁNOSPRAWNYM” 

c) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 
2007-2013. 

Dotychczas Rada Miasta nie dokonała oceny stopnia efektywności realizowanych  
Programów. Brak jest zatem oceny w zakresie jego skuteczności i ewentualnej 
potrzeby weryfikacji dostosowującej działania samorządu do zmieniających się 
uwarunkowań społecznych i gospodarczych. 
 

8. ROZSZERZA SIĘ KRĄG OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ. KONSEKWENCJĄ JEST 
SUKCESYWNY WZROST WYDATKÓW BUDZETOWYCH NA TEN CEL. 
 

9. NIEWYSTARCZAJĄCA W STOSUNKU DO POTRZEB LICZBA MIEJSC W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ. 
a) Na koniec 2010r. na miejsce w Domu Pomocy Społecznej oczekiwało 310 mieszkańców 

Częstochowy. Czas oczekiwania to 8-14 lat 
b) Za umieszczenie mieszkańców Miasta w DPS innych samorządów Częstochowa w roku 2010 

zapłaciła tym gminom prawie 2,9 mln zł. 
 

10. ZNACZNE POGŁĘBIANIE SIĘ UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 
PORÓWNANIU DO ROKU 2006, MIMO ISTOTNEGO WZROSTU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA.  
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a) Przykładowo najwyższa dynamika wzrostu dotacji wystąpiła dla Muzeum. W 
latach 2006-2010 wynosi  51% (podczas gdy dla innych instytucji kultury jest to 
dynamika 14,4 – 30,5 %)  

b) Mimo takiej sytuacji właśnie w Muzeum wystąpił największy wzrost dynamiki 
ujemnego wyniku finansowego, wynoszący aż 780 % 
 

11. DYNAMICZNIE ZWIĘKSZAJĄCE SIĘ KOSZTY FUNKCJONOWANIA OŚWIATY  w latach 2006-2010 
a) Wzrost subwencji oświatowej  o 33,5 % 
b) Wzrost dofinansowania środkami własnymi budżetu – o 69,2 % 
c) Dofinansowanie przez Miasto wzrosło z 23 % w roku 2006 do 29 % w roku 2010, 

czyli o 28 mln zł. 
d) Stan organizacyjny – zmiany w okresie 2006-2010: 

• PRZEDSZKOLA          – liczba dzieci zwiększyła się o 9,8 % 
                              - liczba etatów dydaktycznych zwiększyła się o 18,2 % 

• SZKOŁY (OGÓŁEM) – liczba dzieci zmniejszyła się o 15,8 % 
                                    - liczba nauczycieli zmniejszyła się o 3,2 % 

 
e) Wydatki budżetowe tylko na szkoły i przedszkola (bez CKU,świetlic, poradni 

psychologicznych, placówek wychowania pozaszkolnego, internatów) wzrosły w 
tym okresie o kwotę ponad 88 mln zł. czyli prawie o 40 % 

 
 

2. W  ZAKRESIE  SFERY  GOSPODARCZEJ 
 

1. NISKA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY 
a) Częstochowie na przestrzeni ostatnich 5 lat nie nastąpiły większe zmiany ani w 

zakresie liczby podmiotów gospodarczych, ani też w ich strukturze sekcyjnej. 
b) Dominuje pewnego rodzaju „mikroprzedsiębiorczość”, czego efektem są nie tylko 

niskie wynagrodzenia pracowników, ale także niskie wpływy podatkowe dla 
miejskiego budżetu. 

c) Nie przybyło dużych  inwestorów którzy uznaliby, że polityka gospodarcza władz 
Miasta oraz warunki stworzone w Częstochowie są wystarczająco konkurencyjne w 
stosunku do innych miast. Sytuacja ta odbiła się negatywnie nie tylko na 
widocznym w ostatnim okresie wzroście bezrobocia w Mieście, ale także na braku 
przyrostu dochodów budżetu Miasta, w którym bardzo znaczącą pozycję stanowią 
wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.  

d) Uchwała Rady Miasta  Nr 157/XIV/2001 z dnia 27 sierpnia 2007r. podjęta dla 
wspierania nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez 
wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości nie spełniła   żadnej roli. 
Dotychczas nie skorzystał z takiego zwolnienia żaden podmiot gospodarczy. 
 

2. NIEKORZYSTNE  RELACJE  MIĘDZY PRZYCHODAMI, KOSZTAMI ORAZ ZOBOWIĄZANIAMI W SPÓŁKACH 
MIEJSKICH (Częstochowskie przedsiębiorstwo Komunalne, ZGM TBS, ARR) 
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3. BRAK PRECYZYJNYCH, SFORMALIZOWANYCH ZASAD NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI Z 
UDZIAŁEM MIASTA. 
 

4. BRAK OCENY REALIZACJI UCHWAŁY RADY MIASTA  Nr 508/XXXVII/2004 USTALAJĄCEJ PROGRAM 
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CZESTOCHOWA NA LATA 2005-2010  

a) Z analizy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych - zamieszczonego w 
ówczesnym Programie - wynikało, że w okresie 6 lat należy wyburzyć 46 
budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 405 lokali mieszkalnych.  

b) Zestawienie najpilniejszych potrzeb remontowych i modernizacyjnych na lata 
2005– 2010, zamieszczone w Programie zamykało  się – wg poziomu cen roku 
2004 - kwotą ok. 69 mln zł. Źródłem finansowania prac remontowo-
modernizacyjnych w budynkach wspólnotowych miały być środki ZGM „TBS” 
pochodzące z wpływów z czynszu lokali mieszkalnych, użytkowych, z opłat za 
reklamy, szyldy oraz wpłaty z dzierżawy terenu. 
 

5. BARDZO NISKI  (7 %)  PROCENT POKRYCIA POWIERZCHNI MIASTA PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

• Średni wskaźnik pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego w miastach 
na prawach powiatu na koniec roku 2008 wynosi 34,6%. 

 
6. BRAK WYPEŁNIENIA PRZEZ MIASTO USTAWOWEGO OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ DLA TERENÓW, DLA KTÓRYCH SĄ UCHWALONE MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. (brak  wody, prądu, kanalizacji, dróg) 

 
7. BRAK  W URZĘDZIE MIASTA  ANALIZ  OKREŚLAJĄCYCH  RZECZOWO – FINANSOWY  WYMIAR SKUTÓW 

ZAPEWNIENIA INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  DLA TERENÓW Z UCHWALONYMI PLANAMI 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  

 

8. UZBROJENIE TERENÓW O KTÓRYCH MOWA W pkcie 5 i 6 NIE JEST UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE 
FINANSOWEJ. 

 
9. BRAK MIESZKAŃ SOCJALNYCH.  

• Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 na lokale socjalne orzeczone wyrokami 
sądowymi oczekiwało aż 978 mieszkańców. W związku z brakiem możliwości 
wykonania wyroków sadowych przez częstochowski samorząd i dostarczenia 
potrzebującym lokalu socjalnego – Miasto corocznie wypłaca z budżetu tym 
mieszkańcom odszkodowania, których wysokość określa wyrok sądowy. 

 
 

3. W ZAKRESIE  SFERY  SAMORZĄDOWEGO  ZARZĄDZANIA 

1. WYSOKA  DYNAMIKA  WZROSTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ 

a) w okresie 2002-2010 wydatki ogółem na dział administracja publiczna wykazały 
dynamikę wzrostu na poziomie prawie 170%, co w liczbach bezwzględnych 
stanowi kwotę 23.793. 000 zł. 

b) wydatki na wynagrodzenia w dziale administracja publiczna rosły z dynamiką 
ponad 176%, co oznacza wzrost wydatków na ten cel  o kwotę 18.180 000 zł. 
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2. BARDZO WYSOKA DYNAMIKA WZROSTU LICZBY ETATÓW ORAZ STANOWISK KIEROWNICZYCH W 

URZĘDZIE MIASTA 

a) W roku 2002 liczba etatów wynosiła 575, a w 2009 roku – 851, co oznacza wzrost 

liczby etatów o 276. Dynamika wzrostu zatrudnienia w okresie 2002-2009 wynosi 

148%,. 

b) Liczba stanowisk kierowniczych w roku 2002 wynosiła 70, natomiast w 2009 r. 

stanowisk kierowniczych było 108. W okresie ostatnich 2 kadencji dynamika 

wzrostu liczby stanowisk kierowniczych wyniosła więc 154,2%.  

 

  4. W ZAKRESIE  SFERY  FINANSOWEJ   

1. BARDZO NISKA DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

a) Średniorocznie na przestrzeni lat 2006 – 2010 dochody ogółem budżetu Miasta 
wzrastały o 5,0% przy średnim wskaźniku inflacji wynoszącym za ten okres 2,8%, 
a PKB 4%. Dynamika wzrostu dochodów Miasta powinna więc wynosić około 7%. 

b) W okresie 2006-2010 dochody bieżące wzrosły tylko o 130% (a wydatki bieżące o 
140%) 

c) W roku 2008 dochody budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 
Częstochowie tylko 3 014 zł. Na 65 miast na prawach powiatu, Częstochowa 
zajmowała niestety 6 lokatę (licząc od najniższych dochodów). Oznacza to, że  
tylko 5 spośród 65 miast miało dochody niższe od Częstochowy. Były to: Piekary 
Śląskie, Świętochłowice, Sosnowiec, Mysłowice, Chełm.  

d) począwszy od roku 2009 obserwuje się głęboki spadek dynamiki dochodów z  
tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z PIT w 
roku 2010 w stosunku do najkorzystniejszego roku 2008 (a więc w ciągu 2 lat) 
zmniejszyły się prawie o 5,5%, czyli o kwotę  10 380 792 zł. Jest to niestety bardzo 
naturalna konsekwencja wzrostu bezrobocia w Mieście Częstochowa. W okresie 2 
lat: 2008-2009 liczba bezrobotnych mieszkańców zwiększyła się aż o 2 700 osób. 

e) Gwałtowne załamanie dynamiki dochodów z podatku dochodowego od osób 
prawnych wystąpiło począwszy od roku 2008, w którym odnotowano spadek 
wpływów w stosunku do roku 2007 aż o 40%  

f) Wysoki poziom należności budżetowych, które na koniec 2010r. stanowiły kwotę 
ponad 50 mln zł. 
 

2. NIEKORZYSTNA STRYKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM 

a) W okresie 2006-2010 wydatki bieżące wzrosły o 40% (tj. o 211 mln zł.). 
Natomiast wydatki majątkowe spadły o 20% (tj. o 33 mln zł.). Wysoki wzrost 
wydatków bieżących realizowany był więc kosztem obniżania wydatków 
majątkowych, inwestycyjnych, a więc tych, które powinny być siłą napędową 
rozwoju gospodarczego Miasta. 

b) Począwszy od 2008 w strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 
prawie  52 %. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, co znajduje potwierdzenie w 
danych opublikowanych na stronie  Ministerstwa Finansów. Wynika z nich, że 
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żadne z miast na prawach powiatu o liczbie ludności 150-300 tys. mieszkańców 
nie wydaje z budżetu ponad 50% wydatków na wynagrodzenia. Częstochowa jest 
tu wyjątkiem. Najwyższe po Częstochowie wskaźniki występowały tylko w 
Bytomiu i Radomiu - stanowiły one 48-49% 

c) Wydatki na remonty dróg w roku 2010 w stosunku do roku 2006 zostały 
zmniejszone o ponad 62%  

d) wydatki majątkowe na drogi uległy zmniejszeniu o ponad 11%   
e) Tak drastyczne obniżenie nakładów finansowych na drogi w mieście Częstochowa 

na przestrzeni minionych 5 lat musiało się odbić na ich stanie i bardzo wysokiej 
dekapitalizacji, wynoszącej aktualnie ponad 82 %, 

f) Nie wszystkie wydatki budżetu na drogi wykorzystane były efektywnie. W okresie 
tym uległo przedawnieniu 21 dokumentacji na kwotę prawie 1 mln zł.  
 

3. NISKI WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH BUDŻETU OGÓŁEM 
a) Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów za lata 2007-2009 

dotyczących nakładów inwestycyjnych w miastach na prawach powiatu o liczbie 
mieszkańców 150-300 tys. mieszkańców, w roku 2009 wskaźnik wydatków 
majątkowych w Częstochowie wynosił 17,1 % i był jednym z najniższych w tej 
grupie miast. Niższy wskaźnik miały tylko Gliwice (16,8%) 

b) Wydatki majątkowe w miastach województwa Śląskiego w przeliczeniu na 1 
mieszkańca w roku 2009 (wg danych Ministerstwa Finansów) wynosiły: (w zł.) 

• Bielsko Biała  - 1 429  

• Katowice        - 1 018  

• Rybnik             -    999  

• Jaworzno        -    875  

• Częstochowa -    564    
                      Mniejsze nakłady (o kilka zł.) były tylko w Bytomiu i Gliwicach. 
 

4. NIEKORZYSTNA STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 
a) W okresie 2006-2010 wystąpił bardzo widoczny spadek nakładów  majątkowych -  

o 20%, co w liczbach bezwzględnych daje kwotę spadku o ponad 33 mln zł.  
b) Niezależnie od tego bardzo negatywnym zjawiskiem tego okresu inwestowania 

jest struktura źródeł pochodzenia środków finansowych dla tych inwestycji. 

• wkład własny budżetu w finansowanie inwestycji zmniejszył w tym czasie się o 
ponad 62 % 

• udział środków unijnych oraz dotacji z  budżetu państwa  zmniejszył się o 11 % 

• udział kredytów w finansowaniu inwestycji  niestety wzrósł o 48% 
c) Struktura źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych w całym 

okresie 2006-2010 jest bardzo niekorzystna, tzn.: 

• Własne środki budżetowe   25 % 

• Środki unijne i budżetu państwa   21 % 

• Kredyt   44 % 

• Pozostałe    10 % (środki współbeneficjentów, środki mieszkańców) 
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5. WYSOKI DEFICYT BUDŻETOWY 
a) Na koniec 2010r. deficyt budżetowy wynosił 54 437 817 zł., co oznacza że w 

stosunku do roku 2006 wzrósł aż o 33%, czyli  niemal o 14 mln zł.  
b) Największym źródłem pokrycia deficytów w budżecie Miasta były nowe kredyty, 

co powodowało sukcesywne powiększanie długu Miasta Częstochowy. 
 

6. BARDZO WYSOKIE ZADŁUŻENIE MIASTA 
a) W okresie 2006-2010 lat dług wzrósł o 70%, (czyli średnio rocznie po 34%). W 

liczbach bezwzględnych oznacza to kwotę wzrostu długu prawie o 152 mln zł. 
mimo równoczesnej spłaty długu w tym okresie w kwocie ponad 181 mln zł.  

b) W okresie 2002-2010 dług Miasta wzrósł o 250%. Kwota długu na koniec roku 
2010 jest wyższa od zadłużenia na koniec 2002 roku aż o 220 mln zł.(mimo 
równoczesnych spłat w tym okresie kredytów) 

c) Wg danych o wysokości długu za rok 2009 opublikowanych przez Ministerstwo 
Finansów wśród wszystkich 65 miast na prawach powiatu Częstochowa zajmuje 
bardzo wysoką „negatywną” lokatę pod względem kwoty długu. Po wyłączeniu z 
tej listy miast metropolii, Częstochowa ze swoim długiem 324 mln zł. zajmowała 
drugą lokatę pod względem wysokości długu (pierwszą, tzn. z najwyższym 
długiem zajmował Toruń).  

d) Porównując poziom długu oraz poziom nakładów inwestycyjnych wśród miast 
na prawach powiatu (porównywalnych pod względem wielkości budżetów) 
Miasto Częstochowa posiada wśród tych miast najwyższy dług oraz niestety 
najniższe nakłady majątkowe.  (dane dot. roku 2009 ze strony Ministerstwa 
Finansów) 

e) Coroczne budżety Miasta obciążane są nie tylko wysokimi spłatami rat kapitału 
kredytowego, ale także kosztami  tzw. „obsługi długu”, czyli spłatą odsetek od 
kredytów. 

• W okresie 2006-2010 Miasto zapłaciło 54 814 894 zł. odsetek od kredytów 
zaciągniętych do końca roku 2010 

• W okresie 2011-2014 od tych samych kredytów Miasto musi zapłacić 
88 017 618 zł. odsetek 

f) Wg stanu na koniec roku 2010 budżet Miasta Częstochowy obciążony był: 

• kredytami w kwocie 366 363 735  (do spłacenia do końca roku 2031) 

• odsetkami od tych kredytów w kwocie  239 328 318  zł.  (do spłacenia do 
końca 2031r.) 

• ogólna kwota obciążająca budżety lat 2011-2031  stanowi  605 692 053 zł. 
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VII. WNIOSKI 

Miasto, które chce odnieść długookresowy sukces gospodarczy, musi najpierw  stworzyć  
swoim mieszkańcom dobre warunki życia. Wysoka jakość życia w mieście powoduje, że 
ludzie chętnie decydują się w nim mieszkać i pracować. Dobre warunki życia w mieście 
powodują, ze nawet poszukiwani specjaliści odrzucają oferty przeniesienia się do innych 
ośrodków krajowych lub zagranicznych. Wysoka jakość życia  w mieście wyzwala u jego 
mieszkańców nie tylko zadowolenie ze swojego  miejsca zamieszkania, ale także dumę ze 
swojego miasta. Natomiast  niska jakość życia w mieście prawie zawsze rodzi u jego 
mieszkańców rozczarowanie i frustrację. 
Standard życia ludności w mieście kształtuje wiele czynników. Ważną rolę odgrywa rynek 
pracy, poziom bezrobocia, ale równie istotna jest dostępność wysokiej jakości usług 
medycznych,  edukacyjnych i rekreacyjnych na które mogą liczyć mieszkańcy. Ogromne 
znaczenie ma także poczucie bezpieczeństwa w mieście. Podkreślić tu należy, że poczucie 
bezpieczeństwa postrzegane i oceniane jest przez mieszkańców nie tylko przez pryzmat 
skali przestępczości, ale w równym stopniu chodzi tu także o  poczucie bezpieczeństwa w 
zakresie zdrowia i możliwości znalezienia pracy. 
 
1. Częstochowie na przestrzeni ostatnich 5 lat nie przybyło w sposób odczuwalny  miejsc 

pracy oferowanych przez pracodawców. Zachodzi więc pytanie o przyczynę takiego 
zjawiska: Czy Miasto Częstochowa jest mało atrakcyjne dla inwestorów i nowych 
pracodawców?  Czy władze samorządowe stworzyły w mieście dogodne warunki dla 
nowych podmiotów tworzących nowe miejsca pracy? Zważywszy na złożoność problemu 
oraz jego wagę dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Częstochowy wskazane jest 
przeprowadzenie w tym zakresie odrębnej, pogłębionej analizy z udziałem lokalnego 
samorządu gospodarczego.   
 

2. Konieczne wydaje się wdrożenie modernizacji oferty kształcenia zawodowego oraz 
dostosowanie jej do lokalnych i regionalnych potrzeb. Coraz bardziej zauważalna jest  
konieczność rozbudowy i unowocześniania bazy szkół kształcenia zawodowego 
przystosowanej do wymagań dynamicznego rynku pracy. Jeżeli szkolnictwo zawodowe 
nie dostosuje programów kształcenia do wymogów rynku pracy wtedy stanie się 
istotnym czynnikiem zakłócającym  jego funkcjonowanie. 
 

3. W obecnej sytuacji prawnej, bardzo pilną jest konieczność przygotowywania wszelkich 
analiz niezbędnych do podjęcia optymalnej decyzji w kwestii przyszłej formy prawnej 
Szpitala – najkorzystniejszej przede wszystkim dla potencjalnych pacjentów, ale także 
zgodnej z postanowieniami nowych uregulowań prawnych oraz możliwości finansowych 
budżetu Miasta.    
 

4. Dotychczas Rada Miasta nie dokonała oceny stopnia efektywności realizowanych  
Programów Społecznych. Brak jest zatem możliwości oceny w zakresie jego skuteczności i 
ewentualnej potrzeby weryfikacji dostosowującej działania samorządu do zmieniających 
się uwarunkowań społecznych i gospodarczych, w tym także postępującego ubożenia 
społeczeństwa oraz „starzenia się miasta”. Należy więc dokonać oceny uchwalonych 
przez Radę Miasta Programów: 
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a) Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej dla mieszkańców Częstochowy na lata 2009-2013 
b) Programu  Działań na rzecz niepełnosprawnych na lata 2007-2013 pod nazwą 

„CZĘSTOCHOWA NIEPEŁNOSPRAWNYM” 
c) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007-

2013. 
 

5. Dokonać wnikliwej analizy przyczyn pogłębiania się ujemnego wyniku finansowego 
instytucji kultury pomimo wzrostu dynamiki dotacji budżetowych znacznie powyżej 
średniej wydatków budżetowych ogółem 
 

6. W ramach poprawy procesu nadzoru i zarządzania oświatą w Mieście Częstochowa 
powinno się dążyć do maksymalnego obniżenia kosztów ponoszonych przez budżet 
Miasta na szkolnictwo, poprzez rozważenie możliwości i  celowości takich rozwiązań jak 
między innymi: 
a) Tworzenie szkół filialnych (tam gdzie występuje drastyczne przekraczanie możliwego 

progu dofinansowania) 
b) Tworzenie Zespołów Szkół (znajdujących się w jednym budynku) oraz włączenie szkół 

do już istniejących Zespołów Szkół 
c) Wnikliwa analiza zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 

kierunku wdrożenia zasady 1 umowy o pracę, co przyniesie wymierne korzyści 
finansowe dla pracodawcy 

d) Radykalne ograniczenie przerostów zatrudnienia wśród nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi szkolnej 

e) Odbudowę szkolnictwa zawodowego oraz publicznego zaocznego i wieczorowego 
szkolnictwa zawodowego 

f) Rozważenie przejęcia obsługi księgowej przez wyodrębnioną organizacyjnie 
jednostkę 

g) Rozważenie wyprowadzenia do zewnętrznej obsługi niektórych zadań prowadzonych 
przez szkoły (żywienie, sprzątanie, przeglądy techniczne) 

 
7. Opracować i wdrożyć w życie  sformalizowane  zasady nadzoru właścicielskiego nad 

spółkami z udziałem Miasta Częstochowy. Zasady takie powinny w sposób jasny i 
precyzyjny określać: 
a) metody i narzędzia wykonywania nadzoru właścicielskiego Miasta nad spółkami 
b) instrukcje wykonywania funkcji nadzorczych skierowane do przedstawicieli Miasta w 

Radach Nadzorczych spółek 
 

8. Generalnie zauważalna jest  potrzeba przeprowadzenia zdecydowanie głębszych analiz 
wyników finansowych wszystkich spółek Miasta w kontekście zasadności poziomu 
kosztów oraz efektywności społeczno – gospodarczej. Natomiast w odniesieniu do MPK 
wskazane jest przeprowadzenie audytu kwot przeznaczanych  na rekompensaty. 
 

9. Dokonać wnikliwej analizy stawek czynszu dzierżawnego w odniesieniu do nieruchomości 
gruntowych w kontekście upływu czasu od daty ich ustalenia oraz czynników 
kształtujących poziom podaży i popytu, (analiza winna dostarczyć przesłanek 
uzasadniających utrzymanie aktualnych stawek, bądź potrzeby ich podwyższenia) 
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10. Dokonać na konkretnych przykładach w poszczególnych strefach Miasta analizy 

problemu celowości kolejnego przedłużania umów dzierżaw w aspekcie dochodów z tego 
tytułu ( w porównaniu do dochodów z ewentualnej sprzedaży części nieruchomości)  
 

11. Dokonać analizy oraz oceny sposobu realizacji uchwalonego przez Radę Miasta  Uchwałą 
Nr 508/XXXVII/2004  Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Częstochowa na lata 2005-2010. Zarówno w odniesieniu do zatwierdzonych przez Radę 
Miasta remontów budynków stanowiących własność Miasta, jak i budynków 
wspólnotowych, brak jest w Urzędzie Miasta  informacji o wysokości faktycznie 
poniesionych w tym okresie nakładów finansowych na te prace. Trudno jest więc o ocenę 
realizacji tego programu. 
 

12. Wypłata odszkodowania nie zwalnia Miasta z obowiązku dostarczenia lokalu 
socjalnego, a więc nie powoduje to zmniejszenia liczby osób oczekujących na 
mieszkanie, co potęguje skalę i powagę problemu. W związku z tym pilna staje się 
analiza efektywności Programu gospodarowania zasobem komunalnym Miasta w latach 
2005-2010 oraz  ewentualna weryfikacja Programu przyjętego przez Radę Miasta w 
miesiącu wrześniu 2010r. na lata 2011-2015. 
 

13. Wzmocnić promocję terenów inwestycyjnych będących w dyspozycji spółki OPERATOR, 
oraz położonych w KSSE 
 

14. Zważywszy na mocno zauważalny spadek dynamiki wzrostu dochodów budżetu Miasta 
Częstochowy oraz brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów do 
skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych w 
Uchwale Rady Miasta Nr Nr 157/XIV/2001 z dnia 27 sierpnia 2007 r. – zasadnym jest:  
a) Przeprowadzenie w trybie roboczym konsultacji z lokalnym samorządem 

gospodarczym w kwestii możliwości stworzenia w Częstochowie realnych preferencji 
i wymiernej pomocy - w ramach obowiązującego prawa – dla potencjalnych nowych 

b)  inwestorów zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w Częstochowie; 
c) przeprowadzenie przez Urząd Miasta w trybie pilnym wnikliwej analizy zawierającej: 

• symulację potencjalnych ubytków wpływów podatku od nieruchomości  jako 
skutków ewentualnego złagodzenia warunków korzystania ze zwolnienia 
podatkowego wg obecnej Uchwały,  

• symulację potencjalnego zwiększenia udziałów w podatku dochodowym, 
wynikającego ze zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych oraz 
zwiększonego zatrudnienia mieszkańców Częstochowy, 

d) Wyniki powyższych analiz, wraz z ewentualnym projektem nowej uchwały przedłożyć 
Radzie Miasta. 

15. Opracować analizę rzeczowo finansową w zakresie zapewnienia infrastruktury 
technicznej dla terenów Miasta z uchwalonymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, celem skutecznego zainteresowania potencjalnych inwestorów, a w 
efekcie zapewnienia rozwoju gospodarczego Miasta. 
 

16. Dokonać analizy oraz oceny funkcjonalności struktury organizacyjnej Urzędu Miasta 
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17. Podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz zwiększania liczby miejsc pracy dla 

mieszkańców Miasta, a tym samym zwiększania dochodów budżetowych 
 

18. Sukcesywnie ograniczać dynamikę wydatków bieżących na rzecz zwiększania środków 
własnych na inwestycje miejskie. 
 

19. Prowadzić bieżącą analizę  realizacji zaplanowanych w budżecie dochodów bieżących 
oraz wydatków bieżących celem zapobieżenia ewentualnemu „rozwarciu nożyc” między  
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, co na płaszczyźnie zmienionej od stycznia 
2010r. ustawy o finansach publicznych byłoby zjawiskiem bardzo niepożądanym. 
 

20. Zaktualizować wszelkich dane, związane z należnościami budżetowymi, w tym między 
innymi dane dotyczące majątku zalegających podmiotów prawnych oraz dokonać 
ponownej analizy całości problemu w aspekcie: 

a) ewentualnego przejęcia majątku dłużników przez Miasto, lub alternatywnie:  
b) analiza każdego przypadku pod kątem możliwości wykorzystania tego majątku do 

realizacji ewentualnych przedsięwzięć Miasta w trybie partnerstwa publiczno – 
prywatnego. 

 
21. Sukcesywnie obniżać ponad 80 % wskaźnik dekapitalizacji dróg poprzez zwiększanie 

nakładów finansowych w szczególności na remonty dróg, ale także – w miarę możliwości 
– na modernizację i budowę nowych dróg. 

 
22. W trybie pilnym dokonać analiz opracowanych dokumentacji – zarówno na zadania w 

zakresie dróg, jak i na pozostałe zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i 
Zamówień Publicznych – pod kątem zapobieżenia ich przedawnieniu. 

 
23. Prowadzić bieżące analizy i podejmować wszelkie możliwe działania dla utrzymania przez 

Agencję FITCH  aktualnej oceny ratingu międzynarodowego 
 

24. Przy opracowywaniu kolejnych projektów budżetów na lata następne ograniczać 
konsumpcyjny charakter budżetu poprzez:  

a) Zmniejszanie dynamiki wydatków bieżących 
b) Zwiększanie udziału wydatków na inwestycje, 
c) sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego 
d) bezwzględne zachowanie nowych  wskaźników dopuszczalnego zadłużenia 

Miasta. 
e) Zmianę struktury źródeł finansowania wydatków majątkowych w kierunku 

zwiększenia udziału środków własnych oraz zewnętrznych środków bezzwrotnych 
(środki unijne, majątkowe dotacje celowe z budżetu państwa), co w efekcie 
powinno zmniejszyć dynamikę wzrostu zadłużenia Miasta. 

25.Stosownie do przepisów art. 68-69 ustawy o finansach publicznych opracować i wdrożyć 
zasady kontroli zarządczej, z uwzględnieniem standardów określonych w Komunikacie 
Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009r. 
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