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WSTĘP 

 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 prezentuje główne 

zadania, które zrealizowały wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki podległe. Sprawozdanie ma 

charakter syntetyczny. 

W sprawozdaniu w rozdziałach od 1. do 8. przedstawiono problematykę z zakresu gospodarki 

miasta. W tych rozdziałach opisano sprawy dotyczące inwestycji miejskich, kontynuację polityki 

planowania i realizacji inwestycji, wdraŜanie średniookresowego planowania remontów, nadzór 

właścicielski. Opisano teŜ działania miasta ukierunkowane na pozyskanie środków finansowych z Unii 

Europejskiej. Szczególnie uwzględniono problematykę rynku pracy, jak równieŜ: sprawy komunikacji 

miejskiej, planowania urbanistycznego, geodezji i ochrony środowiska.  

W części drugiej w rozdziałach od 9. do 15. ujęto zagadnienia z zakresu spraw społecznych:  

ochrony zdrowia i pomocy społecznej z uwzględnieniem działań na rzecz wspierania rodziny, osób 

niepełnosprawnych i otrzymujących wsparcie społeczne. W rozdziale poświęconym edukacji opisano 

główne zagadnienia merytoryczne i zmiany w zakresie dostosowania sieci szkół do aktualnej sytuacji 

demograficznej, zaś w układzie tabelarycznym przedstawiono osiągnięcia uczniów częstochowskich 

szkół w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W rozdziale poświęconym 

rozwojowi kultury i promocji ujęto zagadnienia dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć kulturalnych, 

wydawnictw promocyjnych miasta, a takŜe promocję częstochowskiego środowiska kulturalnego.  

W rozdziałach od 15 do 17 przedstawiono problematykę z zakresu spraw obywatelskich, 

bezpieczeństwa publicznego i zagadnienia związane z udziałem Prezydenta Miasta 

w samorządowych gremiach krajowych i międzynarodowych.  

W końcowej części przedstawiono kwestie organizacyjne oraz działania słuŜące poprawie jakości 

funkcjonowania Urzędu Miasta, opisane w rozdziale 19. Przedstawiono tu zasadnicze zagadnienia 

dotyczące auditu i Systemu Zarządzania Jakością - PN-EN ISO 9001:2001.  

Przedstawiono równieŜ zagadnienia z zakresu obsługi finansowej i audytu. W rozdziale 20. 

omówiono kwestie dotyczące dbałości o prawidłowe planowanie budŜetu i jego realizację. W rozdziale 

21. przedstawiono zadania z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego.  



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 3 z 230 

Spis treści 

 

 

I INWESTYCJE MIEJSKIE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, 
WSPIERANIE LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO .........................................

4 

II DROGOWNICTWO I TRANSPORT ZBIOROWY ...............................................................11 

III RYNEK PRACY ....................................................................................................................19 

IV GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA ............................................................31 

V PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ARCHITEKTURA I NADZÓR BUDOWLANY ..............37 

VI GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ..........................43 

VII NADZÓR WŁAŚCICIELSKI ................................................................................................50 

VIII OCHRONA ŚRODOWISKA ................................................................................................61 

IX OCHRONA ZDROWIA .........................................................................................................66 

X SPRAWY SPOŁECZNE ................................................................................................ 74 

XI EDUKACJA ..........................................................................................................................93 

XII SPORT I TURYSTYKA ................................................................................................ 136 

XIII KULTURA I PROMOCJA ................................................................................................ 150 

XIV SPRAWY OBYWATELSKIE ................................................................................................175 

XV MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW ..............................................................................179 

XVI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ......................................................................................181 

XVII PARTNERSTWO SPOŁECZNE ..........................................................................................192 

XVIII WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ...............................................................................195 

XIX ORGANIZACJA PRACY URZĘDU MIASTA ................................................................ 213 

XX BUDśET I OBSŁUGA FINANSOWA ...................................................................................224 

XXI AUDYT I KONTROLE ..........................................................................................................227 



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 4 z 230 

 
I. INWESTYCJE MIEJSKIE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, 

WSPIERANIE LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
 

Zadania związane z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich, pozyskiwaniem środków 
europejskich oraz wspieraniem lokalnego rozwoju gospodarczego w 2012 r. wykonywały głównie: 
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Rozwoju 
Miasta. 

Inwestycje 

Priorytety miasta w zakresie inwestycji miejskich to: 
 ,realizacja planu rocznego inwestycji ـ
 przygotowanie formalno-prawne i dokumentacyjne miejskich zadań inwestycyjnych pod ـ

zamierzenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
 pozyskanie środków pozabudŜetowych na realizację zadań miejskich ujętych w budŜecie 2012 ـ

roku, 
 transparentność i zachowanie uczciwej konkurencji w realizacji zamówień publicznych celem ـ

efektywnego i celowego wydawania środków publicznych. 

Realizacja planu rocznego inwestycji 

1. Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców. 

Wykonano 2 935,6 mb kanalizacji sanitarnej oraz 47 szt. przyłączy kanalizacyjnych 
w granicach pasa drogowego. 

Zakończono realizację kolejnych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Bardowskiego: 
- budynku „C” przy ul. Bardowskiego 27A - 32 mieszkania o łącznej powierzchni uŜytkowej 

2 210,58 m2, łącznej powierzchni mieszkań 1 552,84 m2, 
- budynku „D” przy ul. Bardowskiego 27B - 28 mieszkań o łącznej powierzchni uŜytkowej 

2 073,53 m2, łącznej powierzchni mieszkań 1 447,78 m2. 
W budynku „D” trzy mieszkania przeznaczono dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jedno 
mieszkanie dla potrzeb wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 

2. Rewaloryzacja i remonty obiektów kultury. 

Zakończono rozbudowę i remont Filharmonii Częstochowskiej. Przedmiotem inwestycji 
realizowanej w latach 2010÷2012 był remont istniejącego budynku Filharmonii z salami 
koncertowymi - duŜą i kameralną oraz budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjno-
technicznego z salą prób, garaŜem podziemnym i parkingiem. Obiekt został dostosowany 
do aktualnych przepisów prawa budowlanego i ochrony przeciwpoŜarowej oraz potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

W 2012 roku wykonano prace wykończeniowe, malarskie, posadzkarskie, montaŜ stolarki 
budowlanej, sufitów podwieszanych, foteli, oświetlenie sceniczne, instalacje alarmowe, 
modernizację sznurowni oraz mechaniki sceny, zrealizowano dostawę i montaŜ urządzeń 
dźwigowych, zagospodarowano teren. Zakupiono nowe wyposaŜenie budynku, obejmujące 
m.in. meble biurowe, sceniczne i do garderób oraz wyposaŜenie techniczne, wykonano informację 
wizualną. 
Wartość wytworzonego majątku wynosi łącznie 39 651 662 zł, z czego: 
- środki budŜetu miasta – 23 065 931 zł, 
- dofinansowanie ze środków EFRR – 16 585 731 zł. 

W budynku Teatru im. A. Mickiewicza wykonano instalację wczesnego wykrywania poŜaru. 

3. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego dla wszystkich grup 
społecznych. 

Zakończono czteroletnią budowę hali sportowej wielofunkcyjnej na 7 100 miejsc 
przy ul. śuŜlowej w Częstochowie. W obiekcie zlokalizowano arenę o wymiarach w świetle 
58m x 38m, która w przypadku imprez sportowych moŜe stanowić boisko, dostosowane 
wymiarami do róŜnych dyscyplin sportowych, w tym: boisko do siatkówki (18m x 9m), boisko 
do koszykówki (28m x 15m), boisko do piłki ręcznej (40m x 20m). W obiekcie zlokalizowano 
równieŜ dwie sale o wymiarach 15m x 24m kaŜda, które - oprócz podstawowej funkcji sal 
rozgrzewkowych w ramach imprez rangi mistrzostw w siatkówce - mogą słuŜyć do codziennej 
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realizacji zajęć szkolnych w zakresie wychowania fizycznego. W obiekcie mieszczą się ponadto 
dwie sale ćwiczeń o wymiarach: 9,7m x 14m oraz 9,7m x 14,8m, umoŜliwiające organizowanie 
m.in. sportowych zajęć rekreacyjnych czy teŜ zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

Hala jest obiektem zapewniającym standard uŜytkowania zgodny z międzynarodowymi 
wytycznymi i normami sportowymi, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności funkcjonalnej, 
umoŜliwiającej przeprowadzenie imprez towarzyszących, np. wystawienniczo-targowych 
czy koncertowych. Przyjęte rozwiązania spełniają wymogi bezpieczeństwa imprez masowych. 
W szczególności dotyczy to: FIVB, FIBA, EHF. 

Całkowita wartość inwestycji: 75 417 162 zł, w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 20 000 000 zł, środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013: 29 484 095 zł, pozostałe środki – budŜet miasta. 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono rozbudowę monitoringu na Stadionie Miejskim 
„Arena Częstochowa” przy ul. Olsztyńskiej. 

Wykonano kompleksowe remonty sal gimnastycznych w: 
- Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Ogrodowej 50/64, 
- Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Warszawskiej 31, 
- Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella 1. 

Wykonano 3 place rekreacji ruchowej dla seniorów, które zostały wyposaŜone łącznie 
w 20 dwustanowiskowych urządzeń outdoor-fitness: 
 przy Promenadzie Niemena – 10 urządzeń dwustanowiskowych, ok. 388,5 m2 pow. utwardzonej ـ

z tłucznia dolomitowego, 
 przy PasaŜu Iłłakowiczówny – 8 urządzeń dwustanowiskowych, ok. 170 m2 pow. utwardzonej ـ

z tłucznia dolomitowego, 
 na Skwerze Solidarności – 2 urządzenia dwustanowiskowe, ok. 49,5 m2 pow. utwardzonej ـ

kostką brukową. 
W ramach programu „Profilaktyka poprzez sport” przy Szkole Podstawowej nr 31 przy 

ul. Polskiego Czerwonego KrzyŜa 18 wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 
poliuretanową mieszczące w swym obrysie boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa, 2 boiska 
do siatkówki, 2 boiska do koszykówki oraz oddzielne boisko do gry w koszykówkę. 
Wykonano ponadto bieŜnię lekkoatletyczną czterotorową o długości 69,00 m, skocznie w dal, 
piłkochwyty, ogrodzenie boiska, oświetlenie terenu, a takŜe plac utwardzony z kostki brukowej. 

 
4. Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i inicjatyw społecznych. 

W roku sprawozdawczym uzbrojono tereny o powierzchni ok. 2 ha, na których wybudowanych 
zostanie, zarówno przez osoby fizyczne, jak i developerów, ok. 14 domów jednorodzinnych. 

 
5. Poprawa stanu technicznego i uŜytkowego obiektów uŜyteczności publicznej i infrastruktury 

technicznej. 

Zakończono trzyletnią realizację zadania „Budowa nowoczesnego systemu transportu 
zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasaŜerskiej 
dla obsługi osiedli: Raków, Wrzosowiak i Błeszno.” 

Wykonano łącznie 4 540,55 m torowiska toru podwójnego, z tego toru tramwajowego 
wbudowanego w jezdnię - 1 522,00 m, toru tramwajowego w pasie rozdziału - 865,25 m, toru 
tramwajowego poza jezdnią - 2 153,30 m. Zawieszono trakcję zasilającą oraz wykonano budynek 
stacji zasilania w rejonie skrzyŜowania ul. Jesiennej i ul. Bohaterów Katynia. 

W ramach zadania oddano do uŜytku 4,6 km przebudowanych ulic i uzbrojenia podziemnego. 
W zakresie części drogowej wykonano przebudowę 5 duŜych skrzyŜowań z 5 nowymi 
sygnalizacjami świetlnymi oraz ciągu dróg: ul. Jagiellońskiej, ul. Orkana, ul. 11 listopada 
i ul. Jesiennej, ul. Rakowskiej, ul. Limanowskiego, z tramwajową pętlą końcową 
przy ul. Limanowskiego. 

Nakłady na zadanie poniesione w latach 2010-2012 to kwota 82 563 974 zł, z tego w roku 2012 
wydano 23 868 462 zł. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013, Działania 7.2 Transport publiczny. Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy z Urzędem 
Marszałkowskim całkowite środki kwalifikowalne Projektu to kwota 80 188 004 zł, z tego kwota 
dofinansowania 68 159 803 zł, pozostałe środki pochodziły z budŜetu miasta. 
 



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 6 z 230 

W 2012 r. zakończono termomodernizację Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
im. S. śeromskiego przy Alei Niepodległości 16/18. 

W ramach remontu ulicy śuŜlowej zrealizowano przebudowę gazociągu oraz w znacznej części 
kanalizację teletechniczną, deszczową oraz przyłącza kanalizacyjne. Wykonano takŜe roboty 
drogowe w zakresie podbudowy miejsc parkingowych i dróg dojazdowych wewnętrznych. 

W 29 budynkach placówek oświatowych wykonano szereg prac remontowych, obejmujących 
m.in. wymianę okien, naprawę dachów, posadzek itp. 

Rozpoczęto adaptację i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Przygotowanie formalno-prawne i dokumentacyjne miejskich zadań inwestycyjnych pod zamierzenia 
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
W roku sprawozdawczym wykonano dokumentacje projektowe dla następujących zadań ujętych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok: 
 ;Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS ـ
 Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyŜowania ulic: Narcyzowej ـ

i Św. Brata Alberta – I i II etap; 
 Kompleksowe uzbrojenie terenu tzw. „Skorki”. Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie ـ

i zagospodarowanie ok. 20,97 ha terenów znajdujących się w Częstochowie w tzw. terenach 
„Skorki” w część drogową wraz z oświetleniem, siecią wodociągową, siecią kanalizacyjną 
wraz z przyłączami, a takŜe przebudowa sieci energetycznych oraz budowa przepompowni 
ścieków; 

 .Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego ـ
 

Pozyskanie środków pozabudŜetowych na realizację zadań miejskich ujętych w budŜecie 2012 

W roku 2012 w ramach pozyskanych środków pomocowych kontynuowano następujące zadania: 
 Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa„ ـ

infrastruktury tramwajowej i pasaŜerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno” - 
19 028 636 zł ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, 

 Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej – 1 603 293 zł ze środków EFRR„ ـ
w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2007÷2013, 

  Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. śuŜlowej w Częstochowie” - 5 000 000 zł ze środków„ ـ
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

 Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. śuŜlowej w Częstochowie” - 9 082 730 zł ze środków„ ـ
EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

W roku sprawozdawczym podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę w sprawie częściowego warunkowego umorzenia 
poŜyczki na kwotę 524 086,87 zł. Uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę zobowiązano się przeznaczyć 
na zadanie pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przyjemnej i ul. Lotosu w Częstochowie – II etap”. 

W ramach zadania Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”, 
złoŜono wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny (B+R), 
innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego. 
Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. 

Plan inwestycji według uchwały budŜetowej na rok 2012 wynosił 69 758 606 zł, a po zmianach  
73 609 388 zł. Wykonanie w wysokości 71 603 308,96 zł w stosunku do planu po zmianach wynosi 
97,27%. Plan remontów według uchwały budŜetowej wynosił 3 030 000 zł, a po zmianach 
2 917 245 zł. Wykonanie w wysokości 2 915 875,09 zł w stosunku do planu po zmianach wynosi 
99,95%. 
 
Transparentność i zachowanie uczciwej konkurencji w realizacji zamówień publicznych celem 
efektywnego i celowego wydawania środków publicznych 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotował i przeprowadził 69 postępowań, w wyniku 
których podpisano 104 umowy. 
Przeprowadzone procedury wg trybu postępowania to: 
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 przetargi nieograniczone, w tym: 4 przetargi na dostawy i 5 przetargów na usługi o wartości 62 ـ
powyŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

 ,postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki 6 ـ
 .postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem 1 ـ

Biorąc pod uwagę strukturę wydatków przeprowadzono: 
 ,postępowań dotyczących wykonania robót budowlanych 27 ـ
 ,postępowania dotyczące usług 24 ـ
 .postępowań dotyczących dostaw 18 ـ

Opracowano i wprowadzono w Ŝycie nowe Zarządzenie Nr 952/12 Prezydenta Miasta 
Częstochowy z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Miasto Częstochowa 
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane. 

Opracowano zmianę do Regulaminu udzielania przez Urząd Miasta Częstochowy zamówień, 
których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjętą Zarządzeniem Nr 951/12 Prezydenta Miasta 
Częstochowy z dnia 17 lipca 2012r. 

Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych roczne sprawozdanie o zamówieniach publicznych udzielonych przez Urząd Miasta 
Częstochowy w 2011 roku. 

Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie przekazanych do Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicznych danych z wszystkich wydziałów Urzędu, sporządzono i przekazano 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot dwa wstępne ogłoszenia informacyjne o zamówieniach 
planowanych w roku 2012. 
 
Pozyskiwanie środków europejskich 

Działania Biura Funduszy Europejskich koncentrowały się przede wszystkim na koordynowaniu 
prac związanych z przygotowywaniem przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki 
podległe wniosków aplikacyjnych w ramach kończącego się okresu programowania 2007 – 2013. 
Większość działań związanych z pozyskaniem dofinansowania skupionych było na priorytetach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W 2012 roku złoŜono 24 wnioski aplikacyjne do pięciu programów operacyjnych, na łączną wartość 
dofinansowania 130 287 424 zł, w tym: 
 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego złoŜono 6 wniosków na łączną ـ

kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 723 227 zł. Pozytywną ocenę formalną do dnia 31 
grudnia 2012 roku otrzymało 5 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 
47 857 451 zł; 

 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złoŜono 1 wniosek na kwotę ـ
wnioskowanego dofinansowania 51 040 800 zł; 

 do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złoŜono 15 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego ـ
dofinansowania 24 464 991 zł. Pozytywną ocenę formalną do dnia 31 grudnia 2012 roku 
otrzymało 10 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 606 534 zł; 

 do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złoŜono 1 wniosek na kwotę ـ
wnioskowanego dofinansowania 1 858 546 zł; 

 do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Program ـ
„Promowanie róŜnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego”, złoŜono 1 wniosek na kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 199 860 zł. 

Wartość całkowita złoŜonych w 2012 roku wniosków wynosi 150 512 473 zł. 
 

W okresie sprawozdawczym miasto Częstochowa pozyskało 98 795 747 zł z funduszy Unii 
Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego) na realizację 6 projektów o łącznej wartości 115 818 369 zł. 

Biuro Funduszy Europejskich koordynowało prace związane z realizacją Programu Rozwoju 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Podejmowano ponadto działania związane z udziałem w pracach konsultacyjnych: Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Podkomitetu 
Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 
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Finansowego 2009-2014. Przedstawiciele miasta Częstochowy czynnie uczestniczą w pracach 
Zespołu ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-
2020. Rozpoczęto prace nad Programem Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2014-2020. 
 
Działania wspierające lokalny rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość 

Wydział Rozwoju Miasta rozpoczął realizację projektu pn. „Zainwestuj w Częstochowie”, 
dotyczącego promocji inwestycyjnej miasta. Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 
Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Poddziałanie 1.1.2. „Promocja 
inwestycyjna”. Ogółem na lata 2012 – 2013 zaplanowano budŜet w wysokości 1 535 637 zł, na 
zadania zrealizowane w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 689 492 zł. 

W ramach ww. projektu zaprezentowano ofertę inwestycyjną miasta podczas: 
 ;Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes (Francja), 6-9 marca ـ
 Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych Moscow International Property Show w Moskwie ـ

(Rosja), 6-7 kwietnia; 
  ,Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych Hannover Messe w Hanowerze (Niemcy) ـ

23-27 kwietnia; 
 ;Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych Provada w Amsterdamie (Holandia), 5-7 czerwca ـ
 ,Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium (Niemcy) ـ

8 - 10 października; 
 ,Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych Barcelona Meeting Point w Barcelonie (Hiszpania) ـ

17-19 października; 
 Road Show” dla dziennikarzy mediów o profilu ekonomicznym i branŜowym, zorganizowanego„ ـ

w Częstochowie w dniach 30-31 października.  
 spotkania studyjnego w Katowicach w dniu 19 listopada z udziałem przedstawicieli grupy ـ

docelowej Projektu, tj. inwestorów branŜy real estate, instytucji finansujących projekty 
inwestycyjne, firm budowlanych, organizacji branŜowych itp. Podczas części oficjalnej odbyła się 
m.in. prezentacja gospodarcza i inwestycyjna Częstochowy. 

W ramach realizacji ww. projektu zlecono równieŜ produkcję filmu promocyjnego, 2 spotów 
reklamowych oraz róŜnego rodzaju materiałów promocyjnych. 

Centrum Obsługi Inwestora podejmowało róŜnego rodzaju działania z zakresu obsługi inwestorów 
krajowych i zagranicznych. Jednym z efektów było m.in. podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą 
Miastem Częstochowa a firmą Stolzle Częstochowa Sp. z o.o., pozwalającego Hucie Szkła na dalszy 
rozwój i inwestycje na terenie miasta. 

W 2012 roku opublikowano zaproszenia, skierowane do inwestorów zainteresowanych: 
 realizacją projektów inwestycyjnych, w tym dotyczącego zaprojektowania i realizacji kompleksu ـ

rekreacyjno-sportowego pn. „Kąpielisko - Lisiniec” wraz z przyszłą jego eksploatacją (wpłynęła 
oferta konsorcjum firm: spółki Silesia Commercial Investment Sp. z o.o. Sp.K. jako lidera oraz firm 
Centrum Projektów Regionalnych - Investor S.A. i Arras B Sp. z o.o.); 

 zaprojektowaniem, budową i eksploatacją Centrum Kongresowo-Wystawienniczego ـ
usytuowanego przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ul. Popiełuszki (wpłynęła oferta spółki 
celowej PasaŜ Częstochowski Sp. z o.o.); 

 .zagospodarowaniem otoczenia stadionu Arena oraz działką w Parku Staszica ـ

W zakresie współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, w tym: 
1. Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną: 

Uchwałą nr 387/XXIII/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. Rada Miasta Częstochowy wyraziła zgodę 
na utworzenie na terenie Gminy Miasta Częstochowy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”. 

2. Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną: 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1143/12 z dnia 31 października 2012r. 
powołano Zespół Zadaniowy ds. Poszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o część 
terenu Gminy Miasta Częstochowy połoŜonego w obrębie Skorki i ul. Kusięckiej; 
Uchwałą nr 508/XXVIII/2012 z dnia 22 listopada 2012r. Rada Miasta Częstochowy wyraziła zgodę 
na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości połoŜonych 
na terenie Gminy Miasta Częstochowy w rejonie ul. Leśnej i ul. Kusięckiej. 

Wśród waŜniejszych działań, podjętych na rzecz współpracy z lokalnymi środowiskami 
gospodarczymi i organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, jak równieŜ instytucjami lokalnymi, 
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regionalnymi oraz krajowymi w celu tworzenia warunków rozwoju gospodarczego miasta, 
wymienić naleŜy: 
- kontynuowanie czynnego udziału miasta Częstochowy w pracach Platformy w zakresie 

partnerstwa publiczno-prywatnego, powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; 
- współpracę miasta z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach stosownego 

porozumienia. Organizowano m.in. szkolenia dla pracowników COI, na stronie PAIiIZ-u 
publikowano materiały społeczno -gospodarcze o mieście; 

- współpracę i udział w pracach klastrów: „Aglomeracja”, „Budosfera”, powołanych przez 
Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie; 

- organizację i współorganizację spotkań, debat i konferencji, wydarzeń o tematyce gospodarczej, 
m.in: spotkania przedstawicieli firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz władz 
samorządowych północno-zachodniej prowincji Chin (Heilongjiang) z częstochowskimi 
przedsiębiorcami oraz władzami naszego miasta (chińska misja gospodarcza odwiedziła tylko 
trzy miasta w Polsce: Warszawę, Katowice i Częstochowę); 

- udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Zastępca Prezydenta Miasta uczestniczył jako 
panelista w bloku tematycznym „Ciepłownictwo”; 

- udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich przedsiębiorstw, zorganizowanym w dniach 
24-27 września 2012r. w Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Podczas  Kongresu 
omawiano zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla przyszłości europejskiej gospodarki. 
W tegorocznej edycji Kongresu przygotowano takŜe „Salon Ofert Inwestycyjnych Gmin”, 
który tworzył moŜliwość do zaprezentowania potencjału gospodarczego miasta. Prezydent Miasta 
Częstochowy był członkiem Rady Programowej Kongresu; 

- udział w cyklu spotkań biznesowych z przedsiębiorcami („Śniadanie z Przedsiębiorcami”), 
organizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.; 

- organizację konkursu Prezydenta Miasta Częstochowy „Promotor Częstochowskiej Gospodarki. 
- organizację konkursu pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy na „Najlepszą prezentację 

oferty handlowej” podczas Częstochowskich Targów Budownictwa i WyposaŜenia Wnętrz. 
 
Programowanie rozwoju miasta i regionu 

Działania podejmowane w tym zakresie obejmowały m. in.: 
- opiniowanie dokumentów związanych z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 
- opiniowanie projektów uchwał na potrzeby Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast 

Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu; 
- monitorowanie, analizowanie i interweniowanie w sprawach związanych z obsługą kolejowego 

transportu pasaŜerskiego Miasta i Subregionu Częstochowskiego. 
 

Ewidencja Podmiotów Gospodarczych 

WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU EWIDENCJI GOSPODARCZEJ TABELA NR 1 

Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej  Liczba w 2012 r. 
ZałoŜenie działalności 1 910 
Zmiany we wpisie 8 590 

Zawieszenie działalności 2 434 

Wznowienie działalności 1 194 

Zakończenie działalności 1 835 

Pisemne informacje, zaświadczenia o przedsiębiorcach 604 

Duplikaty dokumentów 26 

 

WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU EWIDENCJI GOSPODARCZEJ TABELA NR 2 

Zadania z zakresu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych Liczba w  2012 r. 

Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych (detal): 
 zawartość do 4,5% alkoholu oraz piwa ـ
 zawartość pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) ـ
 zawartość pow. 18% alkoholu ـ

 
150 

97 
93 

Zezwolenia na sprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia):  
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WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU EWIDENCJI GOSPODARCZEJ TABELA NR 2 

 zawartość do 4,5% alkoholu oraz piwa ـ
 zawartość pow. 4,5% do 18% alkoholu ـ
 zawartość pow. 18% alkoholu ـ

106 
71 
71 

Oględziny punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 310 

Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia 13 

Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wygaśnięcia zezwolenia 5 

Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia 5 

Decyzje o wygaśnięciu zezwolenia 430 
Decyzje w zakresie zmian w wydanym zezwoleniu 75 

Zezwolenia jednorazowe 263 
Decyzje odmowne w sprawie wydania zezwolenia  0 
Rozprawy administracyjne  15 
Wszczęcie postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia  59 

Wszczęcie postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia 9 

Decyzje o cofnięciu zezwoleń 4 
Postępowania wyjaśniające na okoliczność naruszenia ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 10 
Przekazanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków 
w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

 
497 

Zezwolenia na wyprzedaŜ napojów alkoholowych 7 

 

ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB TABELA NR 3 

Rodzaj licencji, zaświadczeń i dokumentu 

Liczba w 2012 r. 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 2 
Licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 3 
Rozpatrzone wnioski w sprawie wydania dodatkowych wypisów do licencji rzeczy 56 
Decyzje w zakresie zmian licencji rzeczy 8 
Decyzje o wygaśnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
rzeczy  33 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 1 
Rozpatrzone wnioski w sprawie wydania dodatkowych wypisów do licencji osób 7 
Decyzje w zakresie zmian licencji osób 1 
Decyzje o wygaśnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
osób  1 

Zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych rzeczy na potrzeby własne 92 
Zmiany dokonane w zaświadczeniach na przewóz rzeczy na potrzeby własne 24 
Zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych osób na potrzeby własne 3 
Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób 24 
Decyzje w zakresie zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych 
specjalnych przewozów osób 114 

Decyzje o wygaśnięciu regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób 20 
Postanowienia w sprawie uzgodnienia przebiegu linii komunikacyjnych  21 
Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 14 
Decyzje o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  86 
Decyzje w zakresie zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  77 
Egzaminy w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką 5 
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II. DROGOWNICTWO I TRANSPORT ZBIOROWY 
 
Drogownictwo 

Do priorytetowych zadań realizowanych w zakresie utrzymania i rozbudowy układu 
komunikacyjnego naleŜały: 
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych oraz realizacja nowych zadań 

w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury 
drogowej oraz poprawy Ŝycia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta, 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych, 
- poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania, 
- remonty i utrzymanie majątku drogowego, 
- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego, 
- poprawa jakości obsługi interesantów Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. 
 
Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2010 r. a zakończonego w 2012 r.: 

- odwodnienie dzielnicy Wyczerpy – budowa kanału deszczowego na odcinku ul. Batalionów 
Chłopskich; zadanie realizowano od listopada 2010 r. do czerwca 2012 r. Wykonano: kanał 
deszczowy wraz z komorami Ŝelbetowymi, zamontowano dwa separatory, wybudowano zbiornik 
chłonno-odparowujący wraz z jego ogrodzeniem oraz drogę dojazdową i drogę wokół zbiornika. 

 
Inwestycje w całości zrealizowane w 2012 r.: 

1) budowa I etapu ul. Skrzyneckiego do ul. Łódzkiej; zadanie realizowano od sierpnia do listopada 
2012 r.; 

2) budowa kanału w ul. Wręczyckiej; zadanie realizowano od października do grudnia 2012 r. 
Wykonano: kanał deszczowy na odcinku od ul. Gorzowskiej do ul. Białostockiej; 

3) przebudowa parkingów przy ul. Rolniczej; zadanie realizowano od listopada do grudnia 2012 r. 
W konsekwencji zwiększono liczbę stanowisk parkingowych o 96 miejsc. 

 
Inwestycje rozpoczęte w 2012 r. i kontynuowane w 2013 r.: 

1) budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ul. św. Brata Alberta 
do ul. Makuszyńskiego; rozpoczęcie robót – lipiec 2012 r., planowane zakończenie – listopad 
2013 r. Dotychczas wykonano dwie jezdnie bez warstwy ścieralnej; 

2) przebudowa ul. Zbierskiego wraz z przebudową ul. Chłopickiego; rozpoczęcie robót – październik 
2012 r., planowane zakończenie – kwiecień 2013 r. Dotychczas zrealizowano budowę ulicy 
na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Chłopickiego bez nawierzchni bitumicznej; 

3) doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów uŜytkowych obiektu mostowego nad 
torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyŜowania z ul. Wilsona; 
rozpoczęcie robót – październik 2012 r., planowane zakończenie – czerwiec 2013 r.; 

4) rozbudowa Placu Orląt Lwowskich oraz ulic: Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego; 
rozpoczęcie robót – grudzień 2012 r., planowane zakończenie – czerwiec 2013 r.; 

5) przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej; rozpoczęcie robót – 
grudzień 2012 r., planowane zakończenie – lipiec 2013 r.; 

6) rozbudowa ulic: Garibaldiego i Spadek na skrzyŜowaniu z ul. Warszawską oraz przebudowa 
ul. Garibaldiego wraz ze skrzyŜowaniem ul. Wilsona; rozpoczęcie robót – grudzień 2012 r., 
planowane zakończenie – sierpień 2013 r. (w zakresie przebudowy ul. Garibaldiego wraz 
ze skrzyŜowaniem ul. Wilsona); 

7) przebudowa chodnika wzdłuŜ ul. Ikara wraz z uzupełnieniem oświetlenia; rozpoczęcie robót – 
grudzień 2012 r., planowane zakończenie – czerwiec 2013 r. 

 
Przygotowanie procesów inwestycyjnych polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej 

W fazie opracowania dokumentacji technicznej znajdują się następujące inwestycje: 
1) rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiego i Spadek na skrzyŜowaniu z ul. Warszawską; 
2) przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej; 
3) przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana; 
4) budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej; 
5) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przygotowaniem terenów 

inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka (droga klasy L); 
6) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej oraz przebudowy gazociągu na skrzyŜowaniu 

ul. Katedralnej z ul. Piłsudskiego; 
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7) budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta; 
8) wykonanie dokumentacji branŜowej dotyczącej odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Weteranów; 
9) przebudowa ciągu pieszego w ul. Ikara na odcinku od ul. św. Rocha do nr 136; 
10) przebudowa ul. Łukasińskiego na odcinku od Alei Pokoju do Skweru Junaków wraz z budową 

oświetlenia i miejsc parkingowych oraz budowa miejsc parkingowych pod estakadą i budowa 
chodnika łączącego przystanek tramwajowy z przejściem przez estakadę; 

11) przebudowa ul. Targowej i ul. Przesmyk; 
12) budowa ul. Weteranów – od posesji nr 39 do skrzyŜowania z ul. Oficerską; 
13) przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieŜek rowerowych w istniejących pasach 

drogowych ul. Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino. 
 
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych: 

1) połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego – 
projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja została oddana do uŜytku w grudniu 2011 r. W dniu 
31 grudnia 2012 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, w którym określono, 
Ŝe całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 20 812 838 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 
13 909 315 zł; 

2) przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyŜowaniu z DK-46, połączenie 
z ul. Srebrną – projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 10 maja 2012 r. został podpisany aneks nr 1 
do umowy o dofinansowanie, obniŜający wartość inwestycji do kwoty 82 979 644 zł wynikającej 
z rozstrzygnięcia przetargu. Zgodnie z ww. aneksem, kwota dofinansowania wynosi 63 964 792 zł. 
W dniu 3 stycznia 2012 r. podpisano umowę na roboty projektowo-budowlane z wykonawcą, 
w wysokości 65 067 641 zł. W dniu 4 października 2012 r. został złoŜony wniosek o wydanie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia; 

3) wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi 
Panny w Częstochowie – projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. W roku sprawozdawczym wykonano fragment Alei Najświętszej Maryi Panny 
(tzw. II Aleja) i oddano go do uŜytku. W dniu 20 września 2012 r. podpisano aneks nr 4 do umowy 
o dofinansowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2013 r. Wysokość 
przyznanych środków z dofinansowania projektu wynosi 33 959 979 zł. Zakładana wartość 
zadania, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 61 461 446 zł; 

4) przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości – projekt był dofinansowany ze środków 
subwencji ogólnej budŜetu państwa na 2012 r. W roku sprawozdawczym miasto otrzymało środki 
na realizację inwestycji w wysokości 2 801 000 zł. Zadanie było realizowane w latach 2011-2012. 
Zgodnie z zasadami przyznawania subwencji ogólnej budŜetu państwa wykorzystano środki 
przeznaczone na realizację zadania w 2012 r.; 

5) budowa Północnego Korytarza w Częstochowie – etap II od ul. św. Brata Alberta 
do ul. Makuszyńskiego – projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt otrzymał 
dofinansowanie. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 20 listopada 2012 r., całkowity koszt 
inwestycji wynosi 41 795 016 zł, a kwota dofinansowania 35 385 553 zł; 

6) przebudowa wiaduktów nad PKP w DK-1 – projekt dofinansowany ze środków subwencji ogólnej 
budŜetu państwa na 2012 r. W roku sprawozdawczym miasto otrzymało środki na realizację 
inwestycji w wysokości 3 400 000 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2012-2013. 
Otrzymane dofinansowanie zostało w całości rozliczone; 

7) przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieŜek rowerowych w istniejących pasach 
drogowych ul. Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino – projekt został zgłoszony 
do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. Całkowita wartość zadania wynosi 2 194 384 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 
1 792 588 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Beneficjent w wyniku oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie znalazł się na liście rezerwowej projektów planowanych 
do dofinansowania; 

8) rozbudowa skrzyŜowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa na skrzyŜowanie skanalizowane typu 
rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej – 
projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd 
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Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Po ocenie merytorycznej projekt znalazł się na liście 
rezerwowej projektów planowanych do dofinansowania. Koszt całkowity zadania wynosi 
3 323 441 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania – 2 727 355 zł; 

9) przebudowa skrzyŜowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami Gościnną i Leśną 
na skrzyŜowanie małe rondo w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 – projekt został zgłoszony 
do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. Po ocenie merytorycznej projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów 
planowanych do dofinansowania. Koszt całkowity zadania wynosi 2 975 191 zł, a kwota 
wnioskowanego dofinansowania – 2 512 246 zł; 

10) przebudowa Alei Pokoju na odcinku DK-1 do ul. Rejtana wraz z przebudową skrzyŜowania 
z ul. Rejtana – 18 grudnia 2012 r. projekt został zgłoszony do dofinansowania z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na lata 
2012-2015. Koszt całkowity inwestycji wynosi 5 163 259 zł, a kwota wnioskowanego 
dofinansowania – 2 581 629 zł; 

11) przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-
91 z DK-1 – projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów planowanych do dofinansowania. 
W dniu 30 marca 2012 r. beneficjent przekazał projekt Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w Warszawie – do ponownej oceny merytorycznej. W roku sprawozdawczym 
nie otrzymano informacji dotyczącej uzyskania dofinansowania. Koszt całkowity zadania wynosi 
75 077 779 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania – 58 097 487 zł. 

12) przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka – projekt został zgłoszony 
do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. Koszt całkowity zadania 2 195 031 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania – 
1 865 776 zł. Projekt został odrzucony na etapie oceny formalnej. 

 
Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania 

UTRZYMANIE I KONSERWACJA OZNAKOWANIA 
I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ TABELA NR 4 

Utrzymanie znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- interwencje (montaŜ/demontaŜ) ws. znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

kategoria drogi ilość znaków poniesione koszty 

krajowa 572 szt. 334 197 zł 

wojewódzka 177 szt. 91 515 zł 

powiatowa 1 331 szt. 694 796 zł 

gminna 1 584 szt. 649 718 zł 

 

razem: 3 664 szt. 1 770 226 zł 

- ilość zamontowanych nowych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

rodzaj znaków ilość 

ostrzegawcze 74 szt. 

zakazu 152 szt. 

nakazu 58 szt. 

informacyjne 221 szt. 

pozostałe 306 szt. 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 937 szt. 

 

razem: 2 748 szt. 

Odtworzenie oznakowania poziomego 

kategoria drogi powierzchnia poniesione koszty  

krajowa 19 885,72 m2 319 762 zł 
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UTRZYMANIE I KONSERWACJA OZNAKOWANIA 
I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ TABELA NR 4 

wojewódzka 3 380,71 m2 54 391 zł 

powiatowa 14 815,39 m2 238 232 zł 

gminna 2 394,08 m2 38 497 zł 

razem: 40 475,90 m2 650 882 zł 

Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej 

kategoria drogi liczba sygnalizacji poniesione koszty 

krajowa 26 575 492 zł 

wojewódzka 8 144 143 zł 

powiatowa 30 580 364 zł 

 

razem: 64 1 299 999 zł 

 
W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieŜące utrzymanie w ruchu ciągłym 

i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 56 skrzyŜowaniach i 8 przejściach 
dla pieszych. W szczególności wykonano następujące zadania: 
- wymianę lub naprawę zuŜytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 49 szt., 
- wymianę lub naprawę zuŜytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 18 szt., 
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 310 mb., 
- wymianę zuŜytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 56 szt., 
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych 

projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 58 razy, 
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła 

– łącznie odnotowano 732 interwencje, 
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf 

kablowych, 
- konserwację kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych słuŜących instalacji sygnalizacji 

świetlnej, 
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia 

(zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych, 
- czyszczenie (m.in. z naklejanych ogłoszeń) oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf 

sterowniczych sygnalizacji świetlnej. 
 
Inne działania w zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego: 

- przeprowadzono pomiary natęŜenia ruchu drogowego na 14 skrzyŜowaniach i opracowano ich 
wyniki; 

- zabezpieczono 26 imprez na drogach, poniesione koszty wyniosły 177 715 zł; 
- w ramach utrzymania i rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej wydatkowano 

łącznie 110 977 zł (montaŜ nowych tabliczek z nazwami ulic i utrzymanie istniejących); 
- zatwierdzono łącznie 958 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu. 
 
Strefa Płatnego Parkowania 

WPŁYWY ZE SPRZEDAśY KART POSTOJOWYCH TABELA NR 5 

rodzaj ilość kwota 

karty półgodzinne 412 585 szt. 412 585 zł 

karty godzinne 204 833 szt. 409 666 zł 

karty za drugą godzinę 4 216 szt. 10 218 zł 

karty za trzecią godzinę 1 931 szt. 5 407 zł 

identyfikator mieszkańca 2 538 szt. 50 760 zł 

identyfikator mieszkańca (drugi pojazd) 158 szt. 6 320 zł 

abonament miesięczny 1 705 szt. 170 500 zł 
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WPŁYWY ZE SPRZEDAśY KART POSTOJOWYCH TABELA NR 5 

rodzaj ilość kwota 

abonament dwutygodniowy 35 szt. 1 925 zł 

abonament tygodniowy 17 szt. 595 zł 

abonament na miejsca zastrzeŜone 10 szt. 3 000 zł 

parkomaty - 25 415 zł 

razem: 1 096 391 zł 

Dodatkowo, z tytułu opłat za parkowanie w strefie, wnoszonych przy pomocy telefonów komórkowych, 
wpływy wyniosły 12 415 zł. W roku sprawozdawczym zakupiono 100 parkomatów do obsługi strefy 
płatnego parkowania za łączną kwotę: 1 779 715 zł. 

Pracownicy kontrolujący opłaty w strefie płatnego parkowania wystawili w 2012 r. 21 003 wezwań 
do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój pojazdu w strefie. Wpływy z tytułu opłat 
dodatkowych wyniosły 731 602 zł. 
 
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego 

1. W ramach inwestycji w omawianym zakresie zrealizowano niŜej wymienione zadania: 
1) budowa oświetlenia drogowego ul. Zaciszańskiej (całkowita wartość inwestycji: 94 365 zł); 
2) budowa oświetlenia drogowego ul. Rząsawskiej (całkowita wartość inwestycji: 135 171 zł); 
3) budowa oświetlenia drogowego ul. Pionierów (całkowita wartość inwestycji: 49 199 zł); 
4) budowa oświetlenia drogowego ul. Kaliskiej (całkowita wartość inwestycji: 24 020 zł); 
5) budowa oświetlenia drogowego ul. Ostrowskiej (całkowita wartość inwestycji: 67 892 zł); 
6) budowa oświetlenia drogowego ul. Hektarowej (całkowita wartość inwestycji: 19 244 zł); 
7) budowa oświetlenia drogowego ulic: Ossolińskiego, Grochowiaka, Parandowskiego 

i Malewskiej (całkowita wartość inwestycji: 155 344 zł). 
2. W ramach przygotowania realizacji inwestycji w kolejnych latach, w 2012 r. wykonano 

dokumentację projektową dla poniŜszych zadań: 
1) budowa oświetlenia drogowego ulic: św. Rocha i Lubej (koszt dokumentacji: 11 808 zł); 
2) budowa oświetlenia drogowego ul. Bohaterów Katynia (koszt dokumentacji: 11 070 zł); 
3) budowa oświetlenia drogowego ulic: Weyssenhoff i ŚnieŜnej (koszt dokumentacji: 5 781 zł); 
4) budowa oświetlenia drogowego ul. Turbinowej (koszt dokumentacji: 4 674 zł); 
5) budowa oświetlenia drogowego ulic: Geodetów, Kochmańskiego, Kameli, Banacha, 

Gomoliszewskiego, Weigla i Wójcickiego (koszt dokumentacji: 27 675 zł); 
6) budowa oświetlenia drogowego ul. Cyrklowej (koszt dokumentacji: 7 200 zł); 
7) budowa oświetlenia drogowego ul. Bohuna (koszt dokumentacji: 7 000 zł); 
8) przebudowa energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na ul. Budowlanych (koszt 

dokumentacji: 6 765 zł); 
9) przebudowa energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na ul. Bliskiej (koszt 

dokumentacji: 5 043 zł); 
10) przebudowa słupa energetycznego linii napowietrznej niskiego napięcia na skrzyŜowaniu ulic: 

Kieleckiej i Pabianickiej (koszt dokumentacji: 3 444 zł). 
3. W roku sprawozdawczym przeprowadzono modernizację oświetlenia ulic. Prace zostały 

zrealizowane w oparciu o umowę na świadczenie usługi oświetleniowej o podwyŜszonym 
standardzie, zawartą pomiędzy miastem i częstochowskim oddziałem Tauron Dystrybucja S.A. 
W ramach modernizacji dokonano wymiany 4 862 szt. energochłonnych opraw oświetleniowych 
oraz uzupełniono 1 172 szt. opraw na sieci energetycznej Tauron S.A. Poprawiło to komfort Ŝycia 
i bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz obniŜyło moc sieci oświetleniowej o 550 kW. 

 
Remonty i utrzymanie majątku drogowego 

W ramach umowy na bieŜące utrzymanie w granicach miasta wykonano: 
1) remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa ubytków na powierzchni 58 840,35 m2), w tym: 

- na drogach krajowych: 3 760,29 m2, 
- na drogach wojewódzkich: 1 263,16 m2, 
- na drogach powiatowych: 14 923,26 m2, 
- na drogach gminnych: 38 893,64 m2, 

2) nakładki bitumiczne na powierzchni: 25 477,82 m2, 
3) remonty chodników: 2 676,00 m2, 
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4) utwardzenie dróg gruntowych przy uŜyciu frezu lub materiału kamiennego: 22 016,00 m2, 
5) równanie dróg gruntowych na powierzchni 182 634,00 m2. 
Prace remontowe w rozszerzonym zakresie: 

1) przebudowa jezdni wschodniej DK-1; 
2) przebudowa ul. Zarankiewicza; 
3) przebudowa ul. Głównej i ul. Przejazdowej na odcinku od ul. Warownej do ul. Tatrzańskiej; 
4) przebudowa ul. Polskiego Czerwonego KrzyŜa na odcinku od Alei Armii Krajowej 

do ul. Borelowskiego; 
5) przebudowa ul. Pułaskiego od ul. Kopernika do ul. św. Augustyna wraz z łącznicami do Alei 

Bohaterów Monte Cassino; 
6) przebudowa ul. Równoległej na odcinku od DK-1 do Alei Niepodległości; 
7) przebudowa ul. Bór na odcinku od przejazdu PKP do ul. Wypalanki; 
8) przebudowa ul. Kisielewskiego oraz ul. Ludowej w kierunku granic miasta; 
9) przebudowa ul. Sabinowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Gerwazego; 
10) przebudowa Placu Rady Europy; 
11) przebudowa chodników w ulicach: Waszyngtona, Tuwima i Śląskiej (na odcinku 

od ul. Szymanowskiego do ul. Waszyngtona); 
12) budowa parkingów przy ul. KsięŜycowej; 
13) prace archeologiczno-konserwatorskie na Starym Rynku. 
 
Utrzymanie mostów: 

1) przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości; zadanie było realizowane w latach 2011-
2012. W ramach zadania: wykonano wycięcia tzw. beczek i oczyszczenia konstrukcji nośnej, 
rozebrano nawierzchnię jezdni i izolację zachodniej części wiaduktu, wykonano roboty związane 
z rozbiórką i przebudową kabli, nadbetonowano płytę główną oraz kapę chodnikową części 
zachodniej, wykonano powłokę zabezpieczającą betonową powierzchnię spodu konstrukcji, 
obrukowanie stoŜków oraz montaŜ kabli teletechnicznych i elektrycznych; 

2) przebudowa wiaduktów nad torami PKP w ciągu DK-1; zadanie realizowano w 2012 r., a jego 
zakończenie jest planowane w 2013 r. W ramach zadania wykonano: remonty wiaduktów 
zachodnich, w tym rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników ww. wiaduktów; nową izolację 
i nawierzchnię na obiektach i dojazdach strony zachodniej; przebudowę teletechniki i kabli 
elektroenergetycznych; kapy chodnikowe wiaduktu zachodniego oraz rozbiórkę wiaduktu 
wschodniego, na którym wykonano wzmocnienia podpór i ścianki szczelne, a takŜe odbudowano 
podpory; 

3) przebudowa kładki dla pieszych w ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II; zadanie było 
realizowane w latach 2011-2012. W ramach zadania: opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową na przebudowę ww. kładki, rozebrano istniejącą konstrukcję, a następnie 
zamontowano prefabrykowane belki na nowych łoŜyskach i wykonano betonową płytę nośną, 
zamontowano nowe oświetlenie i odwodnienie, naprawiono mur oporowy i pochylnie; 

4) wykonano inne prace remontowe obiektów mostowych m.in. na moście w ul. Kucelińskiej, 
wiadukcie w ul. Odlewników, kładkach dla pieszych przy ul. 1 Maja i ul. Stromej, na mostach: 
w Alei Niepodległości, w ul. św. Rocha, w ul. Ikara, w Alei Bohaterów Monte Cassino, 
w ul. Bugajskiej, w ul. Malowniczej oraz moście nad rz. Stradomką w ul. Przejazdowej i wiadukcie 
w ul. Mirowskiej. 

 
Inne prace utrzymaniowe: 

- konserwacja kanalizacji deszczowej (kanały, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki), 
- konserwacja i remonty cieków wodnych o funkcji komunalnej (odmulanie i oczyszczanie rowów), 
- konserwacja i czyszczenie separatorów i przepompowni wód deszczowych, 
- prace związane z letnim i zimowym oczyszczaniem dróg i obiektów takich jak: chodniki, place, 

parkingi, przejścia podziemne, kładki, schody na mostach i wiaduktach. 
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Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 

Zestawienie dotyczące decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, wystawionych w roku 
sprawozdawczym obrazuje tabela: 

ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO I OPŁATY Z TEGO TYTUŁU TABELA NR 6 

charakter zajęcia liczba decyzji naliczone opłaty 

roboty 746 336 672 zł 

handel (stoiska) 730 280 595 zł 

urządzenia 469 135 745 zł 

obiekty (kioski, itp.) 245 234 989 zł 

reklamy 135 350 000 zł 

decyzje karne 72 409 620 zł 

rusztowania 68 91 140 zł 

wygrodzenia 32 70 344 zł 

razem: 2 497 1 909 105 zł 

 
Poprawa jakości obsługi interesantów w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu: 

1) systematycznie aktualizowano stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej – strony 
zawierające najwaŜniejsze informacje o jednostce; 

2) regularnie dokonywano obsługi inwestorów zewnętrznych, jak równieŜ prowadzono uzgodnienia 
w kwestii ulokowania w Częstochowie inwestycji firm takich jak: DIMEG INVEST SP. Z O.O., 
NETTO czy LIDL (obsługa komunikacyjna, lokalizacja zjazdów, przebudowa układów drogowych 
spowodowana inwestycjami niedrogowymi). 

 
Transport zbiorowy 

1. W roku sprawozdawczym kontynuowano działania zmierzające do poprawy funkcjonowania 
komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polepszenia warunków podróŜowania. 
W ramach umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych dotyczącej realizacji 
zadania własnego miasta Częstochowy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nr BT.5550-
160/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. (ze zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Częstochowie Sp. z o.o. wykonywało usługi przewozowe w komunikacji miejskiej. Na jej 
funkcjonowanie wydatkowano niŜej wymienione kwoty: 
1) funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej – 38 869 220 zł; 
2) funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej – 462 849 zł; 
3) funkcjonowanie publicznej komunikacji w gminie Poczesna – 2 824 985 zł; 
4) funkcjonowanie publicznej komunikacji w gminie Olsztyn – 1 097 431 zł; 
5) funkcjonowanie publicznej komunikacji w gminie Blachownia – 159 277 zł; 
6) funkcjonowanie publicznej komunikacji w gminie Mstów – 70 083 zł; 
razem – 43 483 845 zł, z czego 4 151 776 zł stanowiły dopłaty gmin. 

2. W dniu 29 marca 2012 r. Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę nr 344/XX/2012 w sprawie 
zmiany uchwały nr 53/VI/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opłaty za usługi przewozowe 
w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa. W dniu 30 sierpnia 
2012 r. Rada Miasta Częstochowy podjęła kolejną uchwałę (nr 461/XXV/2012) zmieniającą 
uchwałę w sprawie opłat (nr 53/VI/2011), na mocy której dokonano zmiany czasu obowiązywania 
biletu czasowego z 30 do 45 minut. 

3. W dniu 30 sierpnia 2012 r. Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę nr 462/XXV/2012 
w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej w Częstochowie, uprawniając do przejazdów bezpłatnych w dniu 
22 września 2012 r. właścicieli i współwłaścicieli samochodów osobowych, za okazaniem 
waŜnego dowodu rejestracyjnego i biletu zerowego wydanego przez kierowcę. Celem 
przedsięwzięcia było promowanie transportu publicznego, jako alternatywy dla samochodów 
osobowych, w związku z udziałem miasta w cyklicznie organizowanej – pod auspicjami Komisji 
Europejskiej – kampanii Europejski Tydzień ZrównowaŜonego Transportu oraz Europejski Dzień 
bez samochodu. Z uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
skorzystało w tym dniu 1 690 osób. Koszt wprowadzenia uprawnień wyniósł: 5 070 zł. 
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4. Przeprowadzono remont 148 wiat przystankowych na terenie miasta (wartość prac remontowych: 
103 395 zł) oraz zakupiono i zamontowano 10 wiat przystankowych na przystankach 
komunikacyjnych na terenie miasta (wartość zakupu i montaŜu: 105 116 zł). 

5. Zakupiono i zamontowano 57 ławek i 57 koszy na śmieci, które zostały ustawione na przystankach 
komunikacyjnych na terenie miasta (wartość zakupu i montaŜu: 56 789 zł). 

6. Wykonano remont 15 peronów przystanków komunikacyjnych i 2 zatok autobusowych na terenie 
miasta (wartość remontu: 215 754 zł). 

7. Zrealizowano zadania letniego i zimowego utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych 
na terenie miasta, a ich koszt wyniósł odpowiednio: 83 799 zł i 119 041 zł. 

8. W związku z oddaniem do uŜytku nowej linii tramwajowej, w dzielnicach: Wrzosowiak, Błeszno 
i Raków wprowadzono zmiany rozkładów jazdy tramwajów oraz zmiany tras linii autobusowych. 
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III. RYNEK PRACY 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie to nowoczesna instytucja rynku pracy naleŜąca 
do Publicznych SłuŜb Zatrudnienia. Wspierając zarówno osoby bezrobotne i poszukujące pracy, 
jak równieŜ pracodawców, skutecznie oddziałuje na lokalny rynek pracy. Równolegle podejmuje 
i rozwija współpracę z innymi partnerami rynku pracy, w tym m.in. z organami samorządu 
terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pracodawców. 

Nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy sprawował w 2012 roku Wydział Promocji 
Zatrudnienia i Spraw Społecznych. 

Działania podjęte przez Wydział w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych: 
1. Organizacja prac społecznie uŜytecznych dla 67 osób w szkołach, Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej i innych jednostkach działających się na rzecz mieszkańców miasta, w ramach 
porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. 

2. UmoŜliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego dla 42 bezrobotnych absolwentów szkół 
wyŜszych lub długotrwale bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
w ramach organizowanych staŜy pracy. 

3. Koordynowanie organizacji prac refundowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w formie 
robót publicznych dla 50 osób. 

4. Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji bezrobotnych i tworzeniu nowych miejsc pracy: 
 nawiązano współpracę międzynarodową z HdBA w Mannheim / Niemcy w sprawie wspólnej ـ

realizacji projektu "Grundtvig-Project JOB-BRIDGES for EUROPE", w zakresie dobrych 
praktyk wspierających osoby bezrobotne, 

 przygotowano wspólnie z miastem partnerskim Phorzheim / Niemcy projekt mający na celu ـ
poznanie i wykorzystanie niemieckich metod doskonalenia zawodowego nauczycieli, metod 
ich aktywizacji zawodowej, jak równieŜ moŜliwości przekwalifikowania bezrobotnych 
nauczycieli, wobec faktu występującego bezrobocia nauczycieli na terenie miasta 
Częstochowy. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu poprzez wspieranie wolontariatu, pozwalającego na zdobycie wiedzy, nowych 
umiejętności i doświadczenia oraz lepszej pozycji na rynku pracy. 

6. Załatwianie spraw osób bezrobotnych zgłaszanych w ramach indywidualnych interwencji. 

Organem opiniodawczo-doradczym Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie jest Powiatowa 
Rada Zatrudnienia. W 2012 roku odbyło się pięć posiedzeń Rady kadencji 2008-2012. W listopadzie 
Prezydent Miasta Częstochowy powołał nowych członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 
2012-2016. 

Rada pozytywnie zaopiniowała tworzenie nowych kierunków kształcenia, m.in. w zawodach: 
technik elektroniki i informatyki medycznej, technik usług medycznych, technik turystyki wiejskiej, 
technik informatyk, technik logistyk, technik technologii drewna, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, drukarz, fotograf, 
technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energetyki, monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej. 

W roku sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy wydał w I instancji 70 972 decyzje 
administracyjne. Z ogólnej liczby 585 złoŜonych odwołań rozpatrzono 285, natomiast 300 przekazano 
do rozpatrzenia przez Wojewodę Śląskiego. 

Wojewoda Śląski przekazał Powiatowemu Urzędowi Pracy dotację celową w kwocie 13 365 253 zł, 
z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku. Miesięcznie objęto tym świadczeniem średnio 20 265 osób. 

Ponadto na realizację powierzonych zadań wydatkowano kwotę w wysokości 65 902 096 zł, 
z przeznaczeniem na: 
 ,zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne i inne 38 083 735 zł ـ
 ,aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu      25 489 498 zł ـ
 .pozostałe wydatki fakultatywne         2 328 863 zł ـ
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Aktywne działania przeciwdziałające bezrobociu 

Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły ogółem 25 489 498 zł i były 
wyŜsze o 4 488 768 zł (21,37%) niŜ w 2011 r. 

Z róŜnych form aktywizacji zawodowej skorzystało 3 830 osób bezrobotnych, tj. o 772 osoby więcej 
niŜ w 2011 r. Największym zainteresowaniem cieszyły się staŜe oraz szkolenia. 

 
FORMY AKTYWIZACJI I LICZBA BEZROBOTNYCH,  

KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA TABELA NR 7 

Formy aktywizacji Liczba osób 
Prace interwencyjne 135 
Roboty publiczne 289 
StaŜe 1 549 
Szkolenia i przekwalifikowania 921 
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 341 
Koszty wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy 423 
Prace społecznie uŜyteczne 172 
Ogółem: 3 830 

 

Udział bezrobotnych według form aktywizacji zawodowej

3,5%

40,4%

24,0%
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4,5% 7,6%11,1%
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środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy

prace społecznie uŜyteczne

 
Powiatowy Urząd Pracy realizował równieŜ zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

zarejestrowanych w urzędzie osób niepełnosprawnych. Wydatki w tym zakresie wyniosły ogółem 
1 059 550 zł. Pomoc realizowana była m.in. w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, zwrotu kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy, staŜy, szkoleń, 
prac interwencyjnych, a takŜe dofinansowania do oprocentowania kredytu na kontynuowanie 
działalności gospodarczej. Skorzystało z niej ogółem 47 osób niepełnosprawnych, w tym 39 z terenu 
miasta Częstochowy i 8 z powiatu częstochowskiego. 
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Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
1. Kontynuacja projektu pn. „Bądź aktywny zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu 
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa 
zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. 

Projekt adresowany był do 771 osób (w tym 405 kobiet). W ramach projektu zrealizowano 
następujące formy pomocy: 
 ,poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla 886 osób (w tym 514 kobiet) ـ
 ,jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w tym koszty pomocy prawnej ـ

konsultacji i doradztwa) dla 171 osób (w tym 81 kobiet), 
 ,staŜe dla 377 osób (w tym 259 kobiet) ـ
 .szkolenia zawodowe dla 237 osób (w tym 137 kobiet) ـ
Opracowano i wdroŜono Indywidualne Plany Działania dla 886 osób (w tym 514 kobiet). 

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 6 287 170 zł. Projekt współfinansowany był w 85% 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budŜetu państwa. 

2. Projekt pn. „Aktywny powiat” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VI. „Rynek prac otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. 

Uczestnikami projektu były 64 osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie powiatu 
częstochowskiego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012–2013. W roku 
sprawozdawczym wydatki projektu wyniosły 418 094 zł. 

3. Projekt „Biznesmen – Bizneswomen” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 

Projekt przygotowany został w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kłobucku 
oraz Myszkowie. Celem projektu jest podjęcie działalności gospodarczej przez 150 bezrobotnych 
(w tym 70 zarejestrowanych w PUP Częstochowa) w ramach udzielonego wsparcia finansowego. 
Projekt zaplanowano na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2014 r. Środki pozyskane na realizację 
projektu wynoszą 3 612 936 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 60 420 zł. 

4. Projekt pn. „Aktywność – Jakość – Praca – III” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu 
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie 
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w regionie”. 

W ramach projektu ze środków Unii Europejskiej dofinansowano stanowiska pracy 
dla 5 pośredników pracy i 7 doradców zawodowych. W 2012 roku wydatkowano kwotę 364 022 zł, 
w tym w ramach wkładu własnego 58 281 zł. 

 
Projekty realizowane w ramach programów specjalnych i pilotaŜowych współfinansowanych z rezerwy 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

1. „Kierunek biznes” - realizowany od 16 kwietnia do 31 grudnia 2012 r. w ramach programu 
specjalnego, pozwolił bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Częstochowa podjąć działalność 
gospodarczą. 61 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
uczestniczyło m.in. w szkoleniu „ABC biznesu”, uczestnicy projektu otrzymali ponadto wsparcie 
finansowe na promowanie własnej firmy. Środki wydatkowane na realizację projektu wyniosły 
1 467 550 zł. 

2. „Kierunek Praca” - realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r. w ramach programu 
specjalnego, umoŜliwił aktywizację 146 osób bezrobotnych po 50. roku Ŝycia, zarejestrowanych 
w PUP Częstochowa, z których: 41 uczestniczyło w staŜach, 40 zatrudniono w ramach robót 
publicznych, a 65 w ramach refundowanych stanowisk pracy. Na realizację projektu wydatkowano 
2 091 011 zł. 
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3. „Paleta miejsc pracy” - realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w ramach programu 
specjalnego, skierowany był do 37 osób bezrobotnych poniŜej 30. roku Ŝycia. Uczestnicy projektu 
nabyli umiejętności poszukiwania pracy, zapoznali się z technikami wizaŜu oraz prezentacji 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zastosowano teŜ elementy specyficzne wspierające 
autopromocję uczestników. 34 osoby podjęły zatrudnienie w ramach refundowanych stanowisk 
pracy. Wydatki na realizację projektu wyniosły 734 282 zł. 

4. W 2012 roku PUP przystąpił do realizacji projektu pilotaŜowego „Twoja kariera – Twój wybór” 
w ramach opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu 
„Młodzi na rynku pracy”. Działania zawarte w projekcie PUP Częstochowa adresowane są 
do 140 bezrobotnych, wyłącznie z terenu powiatu częstochowskiego, którzy nie ukończyli 30. roku 
Ŝycia, zarejestrowali się w urzędzie po raz pierwszy i od dnia ich rejestracji w urzędzie nie upłynęło 
sześć miesięcy. Udział w pilotaŜu był dobrowolny. Program zakłada wsparcie w postaci bonu 
szkoleniowego, staŜowego, bonu na kształcenie podyplomowe, zawodowe lub policealne, 
bonu dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyŜszej, dotacji na zasiedlenie. 
Łączna wartość projektu, przewidzianego na lata 2012 - 2013, wyniesie 1 823 220 zł, z czego 
w roku 2012 wydatkowano 259 226 zł. 

5. „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” - współfinansowany 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umoŜliwiał wejście 
w Ŝycie zawodowe osobom młodym, legitymującym się lekkim lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Uczestnikom zapewniono moŜliwość odbycia staŜu oraz pomoc doradcy 
zawodowego. Projekt skierowany był do 12 osób. Środki PFRON-u wydatkowane na realizację 
projektu wyniosły 37 672 zł. 

 
Programy realizowane w oparciu o dodatkowe środki, pozyskane z rezerwy Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej 

1. „Lepszy start” – rozpoczęty 1 września, skierowany do 109 bezrobotnych znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy skorzystali ze szkoleń, staŜy, robót publicznych 
oraz dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację projektu 
wydatkowano środki w wysokości 746 014 zł. Planowany termin zakończenia - 31 stycznia 2013 r. 

2. „Lepszy start dla 30-latków” - rozpoczęty 1 września, skierowany do 235 bezrobotnych, 
którzy nie ukończyli 30. roku Ŝycia. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie skorzystały 
ze szkoleń, staŜy, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów doposaŜenia 
lub wyposaŜenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Wydatki na realizację zadania wyniosły 1 497 386 zł. Planowane zakończenie - 31 stycznia 2013 r. 

3. „Lepszy start dla 50-latków” - realizowany od 1 września, skierowany do 106 osób bezrobotnych, 
które ukończyły 50. rok Ŝycia. W ramach przedsięwzięcia jego uczestnicy wzięli udział 
w szkoleniach, staŜach, pracach interwencyjnych, robotach publicznych. Otrzymali teŜ środki 
na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano 394 040 zł. 
Planowany termin zakończenia projektu - 28 lutego 2013 r. 

4. „Lepszy start II” - rozpoczęty 1 września 2012 r., skierowany do 78 osób bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy programu skorzystali ze szkoleń, staŜy, robót 
publicznych, refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy oraz środków 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano środki 
w wysokości 607 211 zł. Planowane zakończenie - 31 stycznia 2013 r. 

5. „Lepszy start III” - realizowany od 15 września, skierowany do 55 osób bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikom zaoferowano zatrudnienie w ramach robót 
publicznych, refundację kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy oraz środki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano 859 742 zł. 
Planowany termin zakończenia – 31 stycznia 2013 r. 

6. Program pn. „Lepszy start IV”, realizowany od 1 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., 
skierowany do 20 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Uczestnicy programu podjęli zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy. Na realizację 
programu wydatkowano środki w wysokości 411 800 zł. 
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Działania w obszarze polityki społecznej 

W 2012 roku PUP w Częstochowie zawarł szereg porozumień z innymi podmiotami rynku pracy, 
będących podstawą do dodatkowych przedsięwzięć z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy 
i przeciwdziałania bezrobociu: 
– w kwietniu zawarte zostało porozumienie partnerskie pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy ـ

Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy w Częstochowie, Agencją Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; 

 .w październiku zawarto porozumienie z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o ـ
w Jaworznie. Celem porozumienia była realizacja Projektu „KWALIFIKACJE + DYPLOM = 
SUKCES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

 w tym samym miesiącu podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej w ramach Partnerstwa ـ
Lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności oraz łagodzenia jej skutków 
na terenie Gminy Miasta Częstochowy; 

 w listopadzie podpisano aneks do porozumienia z Centrum Integracji Społecznej (CIS) ـ
dotyczącego współpracy na rzecz osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Porozumienie 
dotyczy refundacji przez PUP ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wypłacanych 
uczestnikom zajęć prowadzonych przez CIS. Jego intencją jest współpraca w celu zapewnienia 
osobom bezrobotnym i klientom pomocy społecznej z obszaru tzw. wykluczenia społecznego 
efektywnej pomocy adekwatnej do ich potrzeb i moŜliwości. Współpraca dotyczy teŜ ustalenia 
zasad aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i klientów pomocy społecznej; 

 w 2012 roku PUP brał udział w testowaniu rozwiązań powstałych w ramach projektu „Program ـ
Zindywidualizowanego Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.4 Projekty Innowacyjne, Priorytet I 
Zatrudnienie i integracja społeczna. Projekt obejmował opracowanie, upowszechnienie, 
przetestowanie oraz wdroŜenie innowacyjnych rozwiązań, słuŜących współpracy pracowników 
publicznych słuŜb zatrudnienia z pracownikami ośrodków pomocy społecznej. Pozwoliło to 
na usystematyzowanie zakresu i formy współdziałania obydwu instytucji, tak, aby osoba 
korzystająca jednocześnie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 
Urzędu Pracy otrzymywała zindywidualizowane formy wsparcia o charakterze zawodowym, 
edukacyjnym i społecznym; 

 w ramach porozumień z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz ـ
z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego w sprawie zasad współpracy i trybu 
przekazywania informacji o planowanych działaniach wobec osób korzystających ze wsparcia 
obu instytucji, udaje się uniknąć dublowania działań skierowanych na wzmacnianie aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

 w trakcie roku przedstawiciele PUP aktywnie uczestniczyli w organizowanych co miesiąc przez ـ
Agencję Rozwoju Regionalnego „Śniadaniach z przedsiębiorcami”. Spotkania te stanowią 
płaszczyznę współpracy z pracodawcami, są okazją do przedstawienia propozycji i moŜliwości 
wsparcia lokalnego biznesu oraz wytyczenia kierunków kształcenia na róŜnych poziomach 
edukacji. 

 
Sytuacja na rynku pracy regionu częstochowskiego (miasta Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego) 

Na koniec grudnia 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie figurowało 
24 545 osób bezrobotnych. W porównaniu z rokiem 2011 poziom bezrobocia zwiększył się o 11,5% 
(o 2 523 osoby). W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 15 455 osób, a w powiecie 
częstochowskim - 9 090 osób. WyŜsza dynamika wzrostu bezrobocia wystąpiła w powiecie 
częstochowskim - 12%, w mieście Częstochowa - 11,1%. 

Bezrobotni mieszkańcy Częstochowy stanowili 63% ogółu zarejestrowanych w PUP (w 2011 roku - 
63,2%), a powiatu częstochowskiego – 37% (w 2011 r. – 36,8%).  

W końcu 2012 roku odsetek bezrobotnych męŜczyzn nieznacznie przewyŜszał odsetek kobiet. 
MęŜczyźni stanowili 51% ogółu zarejestrowanych, kobiety – 49%. 
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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Częstochowa w latach 2011 - 2012 
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W 2012 roku znaczny wzrost bezrobocia wystąpił w styczniu i lutym, natomiast od marca do końca 
czerwca następował sukcesywny spadek liczby zarejestrowanych. W kolejnych miesiącach 
(z wyjątkiem października) odnotowano ponowny wzrost bezrobocia. 

W końcu 2012 r. prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 3 717 osób (15,1% ogółu), 
bez prawa do zasiłku pozostawało 20 828 osób, tj. 84,9% zarejestrowanych. 

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2012 r. wynosiła: 
 ,w Częstochowie – 13,5% ـ
 ,w powiecie częstochowskim – 20,4% ـ
 ,w woj. śląskim – 11,1% ـ
 .w Polsce – 13,4% ـ

W porównaniu z grudniem 2011 roku wskaźnik stopy bezrobocia zwiększył się o 1,3 punktu proc. 
w Częstochowie, o 1,8 punktu proc. w powiecie częstochowskim, o 0,9 punktu proc. w województwie 
śląskim i o 0,9 punktu proc. w Polsce. 
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Stopa bezrobocia w 2012 roku 
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W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowało się 25 908 osób 

bezrobotnych (o 748 więcej niŜ w 2011 r.). Wśród rejestrujących się przewaŜali męŜczyźni, 
którzy stanowili 54,2% ogółu (14 045 osób). W tym samym okresie zarejestrowały się 11 863 kobiety 
(45,8% ogółu). W grupie zarejestrowanych dominowały osoby poprzednio pracujące - 80,1% ogółu, 
bezrobotni nie posiadający staŜu pracy stanowili 19,9%. Zdecydowana większość bezrobotnych 
rejestrowała się po raz kolejny - 80,1%. 

W 2012 r. zarejestrowały się 752 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
(2,9% ogółu), tj. o 250 osób więcej niŜ w roku poprzednim. 

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 23 385 osób (o 487 mniej niŜ w 2011 r.), w tym głównie 
z przyczyn: 
 ,podjęcia pracy - 10 079 osób (w 2011 r. - 10 724) ـ
 ,brak potwierdzenia gotowości do pracy - 7 615 osób (w 2011 r. – 8 065) ـ
 ,dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 811 osób (w 2011 r. - 894) ـ
 .nabycia praw emerytalnych i rentowych - 392 osoby (w 2011 r. - 271) ـ
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych i wyrejestrowanych w 2012 roku 
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W końcu grudnia status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
posiadało 21 949 osób zarejestrowanych w PUP Częstochowa, tj. 89,4% ogółu bezrobotnych 
(w 2011 r. - 89,2%). 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszymi grupami byli
1
: 

- długotrwale bezrobotni (12 750 osób), 
- bezrobotni bez wykształcenia średniego (12 711 osób), 
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (7 673 osoby), 
- bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia (7 103 osoby). 

Ponad połowa zarejestrowanych bezrobotnych posiadała wykształcenie gimnazjalne 
lub zasadnicze zawodowe - 51,8% ogółu. Udział tej grupy osób zmniejszył się w stosunku 
do 2011 roku o 0,5 punktu proc. Zwiększył się natomiast odsetek bezrobotnych lepiej wykształconych. 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub policealnej posiadało 33% bezrobotnych (wzrost 
w odniesieniu do grudnia 2011 r. o 0,4 punktu proc.), a dyplom ukończenia szkoły wyŜszej - 15,2% 
zarejestrowanych (wzrost w odniesieniu do grudnia 2011 r. o 0,1 punktu proc.). 

W końcu roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat - 
28,1% ogółu zarejestrowanych (6 904 osoby) oraz bezrobotni od 45. do 54. roku Ŝycia - 22% ogółu 
(5 395 osób). 

Znaczny problem w znalezieniu pracy miały takŜe osoby starsze, zwłaszcza po 55. roku Ŝycia. 
Ich udział wynosił 16,5% i zwiększył się w porównaniu z rokiem 2011 o 1 punkt proc. Na koniec 
2012 roku odnotowano natomiast mniejszy udział w bezrobociu osób młodych do 25. roku Ŝycia 
(12,5% w 2012 r., 13,6% w 2011 r.). 

Większość bezrobotnych figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 
to osoby, które wcześniej pracowały. Na koniec grudnia liczba osób poprzednio pracujących wynosiła 
20 259, tj. 82,5% ogółu bezrobotnych. Odsetek osób bez staŜu pracy wyniósł 17,5% (4 286 osób). 
Wśród poprzednio pracujących prawie 46% stanowili bezrobotni z krótkim staŜem pracy (do 5 lat 
pracy). W najmniejszym stopniu bezrobocie dotknęło osoby o staŜu pracy 30 lat i więcej (3,8%). 

Na sytuację bezrobotnych istotny wpływ ma okres czasu, w jakim pozostają bez zatrudnienia. 
W końcu 2012 r. osoby pozostające bez pracy powyŜej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania 
stanowiły 39,3% wszystkich bezrobotnych (9 650 osób). Co piąta osoba pozostawała w rejestrze 

                                                 
1

 dane nie sumują się, osoba bezrobotna moŜe jednocześnie naleŜeć do kilku kategorii 
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urzędu pracy dłuŜej niŜ 2 lata (20,2% ogółu – 4 956 osób). Najmniejszy udział w bezrobociu mieli 
będący bez pracy do 1 miesiąca - 7,5% zarejestrowanych (1 852 osoby). 
 

Poziom bezrobocia nierozerwalnie związany jest z oferowaną przez przedsiębiorców liczbą 
zgłoszonych miejsc pracy. Pracodawcy zgłosili 4 253 wolne miejsca zatrudnienia i miejsca aktywizacji 
zawodowej. Jest to liczba o 104 większa niŜ w 2011 roku.  
 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 
w latach 2011 – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PrzewaŜającą część ofert pracy na naszym terenie stanowiły miejsca pracy subsydiowanej 
(w tym staŜe i prace społecznie uŜyteczne) - 61,9% wszystkich zgłoszonych ofert pracy 
(rok wcześniej - 53%). Z sektora publicznego zgłoszono 952 wolne miejsca a z sektora prywatnego – 
3 301. Najczęściej zgłaszano zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: robotnik gospodarczy, 
technik prac biurowych, sprzedawca, sprzątaczka biurowa, szwaczka, kierowca samochodu 
cięŜarowego, monter konstrukcji stalowych, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, krawiec, 
magazynier, murarz, technik handlowy, fryzjer. 

Celem pozyskania nowych miejsc pracy pośrednicy pracy odbyli 524 wizyty u przedsiębiorców, 
dzięki czemu pozyskano 252 wolne miejsca pracy.  

Zorganizowano 88 giełd pracy, na których oferowano 257 wolnych miejsc pracy. Łączna liczba 
uczestników giełd pracy wyniosła 1 071 osób. 

W 2012 roku 8 469 osób bezrobotnych objęto Indywidualnym Planem Działania (IPD), 
przygotowanym w formie dwustronnych ustaleń pomiędzy urzędem pracy i osobą zarejestrowaną. 
IPD wymaga nie tylko zwiększenia intensywności działań urzędu, ale takŜe większej aktywności 
i rzeczywistego zaangaŜowania się osób objętych IPD w poszukiwanie pracy. 

W ramach pośrednictwa pracy w zakresie swobodnego przepływu pracowników na terenie państw 
UE/EOG realizowanego poprzez sieć EURES (Europejskie SłuŜby Zatrudnienia) zarejestrowano 
560 ofert zatrudnienia na 4 360 wolne miejsca pracy. 

W 2012 r. PUP w Częstochowie zorganizował równieŜ spotkanie dla firmy WECOMP Sp. z o.o. 
poszukującej osób do pracy w Niemczech, Szwajcarii, Luxemburgu i Austrii, w którym wzięło udział 
ponad 50 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  
PUP był równieŜ organizatorem czterech edycji „Dni Otwartych” - dwóch dla osób bezrobotnych 
i dwóch dla pracodawców. Podczas Dni Otwartych prezentowano usługi i instrumenty rynku pracy 
oferowane przez urząd pracy. 
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W Powiatowym Urzędzie Pracy aktywnie działa Klub Pracy. Liderzy Klubu przeprowadzili 
8 trzytygodniowych szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w których wzięły 
udział 84 osoby. Z kolei w 14 dwudniowych zajęciach aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy wzięło udział 107 uczestników. Z oferowanych przez Klub róŜnych form 
pomocy skorzystało ogółem 761 osób. 

W zakresie poradnictwa zawodowego udzielono zainteresowanym 7 255 porad indywidualnych, 
z rozmowy wstępnej skorzystało 2 810 osób. W ramach poradnictwa grupowego zorganizowano 
zajęcia warsztatowe dla 548 osób (67 grup). Doradcy zawodowi codziennie organizowali grupową 
informację zawodową, podczas której prezentowali usługi i instrumenty rynku pracy, zasady ubiegania 
się o poszczególne formy wsparcia oraz prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 
Z grupowej informacji zawodowej skorzystały łącznie 3 352 osoby (257 grup). 

W ramach prowadzonej przez PUP Częstochowa współpracy międzynarodowej w 2012 r. doradcy 
zawodowi uczestniczyli w międzynarodowej wymianie doświadczeń pn. „Doradca zawodowy 
na europejskim poziomie”, odwiedzając JobCenter w Bad Freinwalde i Agencję Pracy w Eberswalde 
w Niemczech (w ramach programu Leonardo da Vinci). Ponadto, w ramach programu wymiany 
doświadczeń pn. „Aktywizacja osób wykluczonych społecznie na przykładzie dobrych praktyk 
stosowanych w Belgii”, doradcy odwiedzili instytucje rynku pracy działające w walońskiej części Belgii. 
 
Sytuacja na rynku pracy miasta Częstochowy oraz aktywizacja osób bezrobotnych 

Na koniec grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 15 455 
bezrobotnych mieszkańców Częstochowy, tj. o 1 546 (o 11,1%) więcej, niŜ przed rokiem. Bezrobotni 
poprzednio pracujący stanowili 83,5% zarejestrowanych, a nie posiadający Ŝadnego staŜu pracy -
16,5%.  

Od początku roku w PUP zarejestrowało się 16 310 osób z terenu Częstochowy (w 2011 r. -
16 015). Zdecydowana większość bezrobotnych rejestrowała się po raz kolejny - 81,2% ogółu, osoby 
rejestrujące się po raz pierwszy stanowiły 18,8%. W 2012 r. zarejestrowało się 458 osób zwolnionych 
z przyczyn zakładu pracy (2,8% ogółu). 

Z ewidencji wyłączono 14 764 bezrobotnych (w 2011 r. - 15 326). 
Najczęstsze powody wyłączeń to: 
 ,podjęcie pracy - 6 118 osób (w 2011 r. - 6 564) ـ
 ,brak potwierdzenia gotowości do pracy - 5 185 osób (w 2011 r. - 5 603) ـ
 ,dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 424 osoby (w 2011 r. - 513) ـ
 .nabycie praw emerytalnych lub rentowych - 327 osób (w 2011 r. - 194) ـ

Wśród bezrobotnych nieco większy udział stanowili męŜczyźni (50,8%), niŜ kobiety (49,2%). 
Prawo do zasiłku posiadało na koniec roku 2 312 osób z Częstochowy (15% zarejestrowanych). 

W końcu 2012 r. w PUP Częstochowa zarejestrowanych było 13 743 mieszkańców Częstochowy 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co stanowiło 88,9% wszystkich bezrobotnych 
z tego terenu. 

Najliczniejszymi grupami byli
2
: 

 ,długotrwale bezrobotni - 8 135 osób ـ
 ,bez wykształcenia średniego - 7 648 osób ـ
 ,powyŜej 50. roku Ŝycia - 4 901 osób ـ
 .bez kwalifikacji zawodowych - 4 533 osoby ـ

Wśród bezrobotnych mieszkańców Częstochowy przewaŜały osoby w wieku 25-34 lata 
(27,8% zarejestrowanych) oraz w wieku 45-54 lata (23,1%). Osoby młode do 25. roku Ŝycia stanowiły 
9,9% ogółu, w wieku 35-44 lata - 20,7%, a powyŜej 55 lat  - 18,5%. 

Prawie połowa zarejestrowanych (49,5%) posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe 
lub gimnazjalne. Odsetek osób z wykształceniem wyŜszym wynosił 17,2% i zwiększył się w stosunku 
do roku poprzedniego o 0,3 punktu procentowego. 

Blisko 36% bezrobotnych posiadało staŜ pracy krótszy niŜ 5 lat, natomiast 16,5% zarejestrowanych 
nigdy nie pracowało. Bezrobotni z 30-letnim i większym staŜem pracy stanowili 4% ogółu 
bezrobotnych. 

W końcu roku 39,5% bezrobotnych z Częstochowy, tj. 6 100 osób pozostawało bez pracy ponad 
12 miesięcy od momentu zarejestrowania, z tego 3 134 osoby pozostawały w rejestrze PUP dłuŜej 
niŜ 2 lata. 

                                                 
2

dane nie sumują się, osoba bezrobotna moŜe jednocześnie naleŜeć do kilku kategorii 



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 29 z 230 

W 2012 r. przedsiębiorcy z terenu Częstochowy zgłosili 2 863 oferty pracy (w 2011 r. - 3 012). 
Z sektora publicznego wpłynęło 446 ofert pracy (15,6% ogółu), z sektora prywatnego - 2 417 (84,4%). 
Miejsca subsydiowane (w tym staŜe i prace społecznie uŜyteczne) stanowiły 57,3% ogółu zgłoszonych 
miejsc z Częstochowy. 

Aktywizacją zawodową objęto 2 058 bezrobotnych mieszkańców Częstochowy, dla których 
zorganizowano: 
 ,zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych - 37 osób ـ
 ,zatrudnienie w ramach robót publicznych - 95 osób ـ
 ,udział w staŜach - 796 osób ـ
 ,szkolenia i przekwalifikowania - 606 osób ـ
 ,przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 193 osoby ـ
 ,zatrudnienie w ramach wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy - 252 osoby ـ
 .zatrudnienie w ramach prac społecznie uŜytecznych - 79 osób ـ

 
Udział osób bezrobotnych z m. Częstochowy w aktywnych formach  

przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku 
 

staŜ
38,7%

szkolenia
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1,8%

dotacje
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refundacji kosztów

12,2%
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uŜyteczne
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Poprawa jakości obsługi interesantów 

Kontynuowano działania usprawniające dostęp do świadczeń, usług i instrumentów rynku pracy. 
Zmodernizowano sieć komputerową, dokonując wymiany serwerów i oprogramowania. Zapewniło 
to sprawną obsługę bezrobotnych i poszukujących pracy oraz uprościło dotarcie do informacji 
i niezbędnych dokumentów. 

W Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) zrealizowano kolejny etap rozbudowy systemu 
numerkowego (kolejkowego). Zainstalowano go w części urzędu zajmującej się aktywnymi formami 
przeciwdziałania bezrobociu. System gwarantuje skuteczną obsługę zarówno bezrobotnych, 
jak i pracodawców.  

Z myślą o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i powiatu 
częstochowskiego, PUP zorganizował w maju kolejną edycję Targów Pracy, Edukacji i Biznesu. 
Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 47 wystawców, w tym 27 pracodawców.  

Z kolei w październiku - wspólnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy – Centrum Edukacji i Pracy 
MłodzieŜy, zorganizowano Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. Zaprezentowało się w nich ponad 
30 wystawców. Nie zabrakło teŜ instytucji szkoleniowych oraz biur karier, które pomagały planować 
własną ścieŜkę rozwoju zawodowego. Obie imprezy targowe odwiedziło ponad 3000 osób. 

W lutym PUP Częstochowa zorganizował konferencję nt. „Rynek pracy, rynek edukacji – wspólne 
poszukiwanie rozwiązań”. Celem konferencji było ukazanie znaczenia właściwego przygotowania 
w zakresie kompetencji do podejmowania ról zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy. 
Do udziału w konferencji zaproszono m.in.: pracodawców, instytucje szkoleniowe i firmy badawcze. 

Przygotowano trzy numery bezpłatnego Monitora Informacyjnego. Monitor Informacyjny Rynek 
Pracy stał się kompendium wiedzy na temat działań, podejmowanych przez częstochowski urząd 
pracy w celu łagodzenia skutków bezrobocia. 
Wydano ponadto dwa opracowania: 
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 Szkolenia organizowane w 2011 roku” – analiza kursów zawodowych realizowanych„ ـ
za pośrednictwem PUP Częstochowa; 

 Sytuacja zawodowa bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w Częstochowie” – diagnoza„ ـ
sytuacji zawodowej bezrobotnych kobiet, mieszkanek Częstochowy i powiatu częstochowskiego, 
poznanie ich postaw i zachowań wobec pracy i bezrobocia. 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy wzięli udział w 99 szkoleniach i kursach, mających na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności niezbędnych do właściwiej realizacji 
wykonywanych zadań. 
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IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 
 

Do najwaŜniejszych zadań w 2012 r. z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej naleŜy 
zaliczyć kontynuację inwestycji: 

- modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. śareckiej 42A i 42C, 
- modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32.  

Ponadto realizowano zadania o charakterze ciągłym, obejmujące głównie: 

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, 
- sprawy związane z najmem lokali mieszkalnych, 
- obsługę wspólnot mieszkaniowych, 
- zarządzanie energią i środowiskiem, 
- usługi wykonywane przez zakład budŜetowy pn. Cmentarz Komunalny w Częstochowie. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Prowadzono prace w zakresie zmiany formy zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Częstochowy, w wyniku czego powierzono gospodarowanie i zarządzanie tym zasobem spółce Gminy 
tj. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
Określono takŜe szczegółowe zasady zlecania zadań powierzonych do wykonania Spółce 
oraz rozliczania z ich realizacji. W efekcie wprowadzono odpowiednie zmiany normujące realizację 
zadania zarówno w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. oraz Urzędzie m. in. poprzez podjęcie uchwały w w sprawie określenia sposobu 
gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zarządzenia w sprawie zasad 
zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem załoŜycielskim spółki 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Kontynuowano realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja dwóch budynków przy 
ul. śareckiej 42A i 42C” oraz „Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32”. 

Zakres inwestycji „Modernizacja dwóch budynków przy ul. śareckiej 42A i 42C” obejmował: 

- w budynku A: termomodernizację elewacji, usunięcie oraz utylizację azbestu, remont dachu, 
schodołaz dla niepełnosprawnych; 

- w budynku C: termomodernizację elewacji, usunięcie oraz utylizację azbestu, remont nadbudówki, 
wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. 

W okresie sprawozdawczym wykonano cały zakres prac dla budynku A i C. Zadanie 
zakończone zostało w sierpniu  2012 r. Koszt całej inwestycji  wyniósł 2 148 506 zł , z tego w 
2012 r. wydano 1 187 987 zł. 

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało  – w zakresie kosztów kwalifikowalnych - w 40% środkami 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 tj. kwotą 634 964 zł, w tym kwotą 628 764 zł do 
wydatków majątkowych. 

Wykonana modernizacja budynków wyeliminowała negatywne oddziaływanie azbestu na 
mieszkańców budynków i otoczenie oraz znacząco poprawiła estetykę oraz warunki ich 
uŜytkowania. 

Zakończono takŜe realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32”. 
Zakres prac obejmował: zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. etaŜowe i c.w.u. z pieca 
gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie instalacji gazowej, przebudowę kominów i docieplenie 
budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej, malowanie klatek schodowych, budowę 
chodnika wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono w lipcu 2012 r. 

Koszt zadania  wyniósł 356 400 zł, z tego w 2012 r. wydano 206 400 zł. 

W okresie sprawozdawczym wykonano takŜe: 

- remont lokalu w budynku przy Alei Pokoju 14 z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAWA”  

- remont 28 lokali mieszkalnych, wyłączonych z uŜytkowania ze względu zły stan techniczny, 
z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe.  
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Wypłata dodatków mieszkaniowych 

W omawianym okresie rozpatrzono 8 323 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
(o 115 więcej, w porównaniu z rokiem 2011), w wyniku czego wydano: 

- 7 829 decyzji przyznających dodatki, 
- 494 decyzji odmownych 
oraz 54 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku w związku z zaległościami w regulowaniu czynszu. 
Przeprowadzono 781 wywiadów środowiskowych, stanowiących podstawę analizy wniosków 
i wydania decyzji o przyznaniu bądź odmowie dodatku.  
Średni dodatek wyniósł 225,51 zł i był wyŜszy od średniego dodatku za 2011 r. o 18,99 zł. 
 

STRUKTURA DODATKÓW WEDŁUG DYSPONENTÓW ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH  TABELA NR 8 

Dysponenci zasobów mieszkaniowych 
korzystający z dodatku 

mieszkaniowego 
Liczba Struktura  

w % 
Wydatki  

w zł 
Struktura  

w % 

Ogółem 45 595 100,00 10 282 348 100,00 

w tym: 

- zarządzanych przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS w 
Częstochowie Sp. z o.o. 

20 266 44,45 5 101 029 49,61 

- pozostałych 25 329 55,55 5 181 319 50,39 

w tym: 

a) spółdzielcze 18 113 39,72 3 568 064 34,70 

b) inne 7 216 15,83 1 613 255 15,69 

 
Gospodarka lokalami mieszkalnymi 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 961 wniosków o wynajem lub zamianę lokali 
mieszkalnych, z czego 660 pozytywnie, do realizacji w latach przyszłych. 

Wydano 233 skierowania o najem lokali mieszkalnych, dokonano 35 zamian lokali, w tym 21 
za spłatę zadłuŜenia na kwotę 286 402 zł. 
W omawianym okresie przedstawiciel Gminy jako interwenient uboczny uczestniczył w 206 sprawach 
sądowych o eksmisję z lokali mieszkalnych. Z liczby spraw jw. zakończono postępowanie 
w odniesieniu do 162 spraw, z których tylko do 46 sąd orzekł o uprawnieniu do lokali socjalnych. 
W odniesieniu do 88 spraw orzeczono o braku uprawnienia do takiego lokalu,14 umorzono, 11 spraw 
zostało oddalonych a w 3 sprawach zawarto ugody. 

 
GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI: TABELA NR 9 

1. Liczba wnioskodawców oczekujących na wynajem mieszkania: 1 275 

 w tym:  

 - lokali mieszkalnych wg kryteriów określonych w § 4 uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy 

285 

 - lokali socjalnych i tymczasowych na podstawie prawomocnych    wyroków 
sądowych 990 

2. Liczba wnioskodawców ubiegających się o zamianę mieszkania  140 

 
Gospodarka lokalami uŜytkowymi 
W 2012 r. przeprowadzono 8 przetargów na wynajem wolnych lokali uŜytkowych, w tym: 

- 4 przetargi nieograniczone ofertowe, 
- 3 przetargi nieograniczone (licytacja), 
- 1 przetarg ograniczony (licytacja). 
W wyniku przetargów jw., negocjacji stawek czynszu oraz w trybie bezprzetargowym wynajęto 46 
lokali. 
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Wspólnoty mieszkaniowe  

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 385 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, 
z których 344 było zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., a 41 przez innych zarządców. 

Pracownicy Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta - jako pełnomocnicy Gminy Miasta 
Częstochowy - uczestniczyli w 455 zebraniach wspólnot. 
Podjęto 261 uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów. 

Cmentarz Komunalny 

Cmentarz Komunalny realizował usługi statutowe, tj. pogrzebowe, kremacyjne i grabarskie 
oraz zarządzał powierzchnią grzebalną nekropolii przy ul. Radomskiej 117 oraz nieruchomościami 
przy ul. Radomskiej 117, ul. Krakowskiej 16 i Cmentarnej 36/38. 

Do waŜniejszych zadań zrealizowanych w zakładzie naleŜy zaliczyć: 
- opracowanie i wdroŜenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- organizację dnia otwartego krematorium częstochowskiego, 
- remont pieca kremacyjnego TABO w zakresie wynikającym z wniosków auditowych, 
- roboty konserwacyjne elewacji budynku zabytkowego przy ul. Krakowskiej 16 
- budowa alejek cmentarnych w zagospodarowywanych kwaterach. 

W okresie sprawozdawczym zakład sprzedał 343 groby, wykonał 974 kremacji zwłok, 345 usług 
pogrzebowych o róŜnym zakresie oraz wydał 250 zezwoleń na budowę nagrobków. 

 
REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ PRZEZ CMENTARZ KOMUNALNY TABELA NR 10 

Lp. Wyszczególnienie jm. Plan  
na 2012 rok 

Wykonanie 
przewidywane 

w 2012 r. 

% realizacji 
planu rocznego 

1. Stan środków obrotowych na początek 
roku zł 125 000 125 000 100,00 

2. Przychody ogółem zł 3 162 304 2 627 990 83,10 

 w tym:     

 - z usług pogrzebowych zł 2 729 000 2 207 357 80,89 

 - z dzierŜaw zł 130 000 109 260 84,05 

 - pokrycie amortyzacji zł 208 300 207 837 99,78 

 - pozostałe zł 95 004 103 536 108,98 

3. Koszty (wydatki) ogółem zł 3 117 304 2 579 829 82,76 

 w tym:     

 - wynagrodzenia i pochodne zł 1 550 000 1 439 512 92,87 

 - wydatki rzeczowe zł 1 193 004 881 382 73,88 

 - odpisy amortyzacyjne zł 314 300 258 935 82,38 

 - podatek dochodowy zł 30 000 0  

 - wydatki majątkowe zł 30 000 0  

4. NadwyŜka środków obrotowych zł 0 54 258   

5. Stan środków obrotowych na koniec 
roku zł 170 000 170 000 100,00 

6. Średnie zatrudnienie etat 26 22,75 87,50 

7. Średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto na 1 zatrudnionego  zł 3 773 3 842 101,83 

8. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto na 1 zatrudnionego 
z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym 

zł 4 087 4 155 101,66 
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Racjonalizacja gospodarki mediami 

Program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach uŜyteczności publicznej miasta 
Częstochowy 

Realizowano na bieŜąco „Program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach uŜyteczności 
publicznej miasta Częstochowy”. W efekcie optymalizacji warunków rozliczeń i racjonalizacji 
uŜytkowania energii oraz wody Gmina uzyskuje znaczne oszczędności w wydatkach z tytułu mediów 
energetycznych oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Określono efekty działań za rok 2011 dla grupy 118 obiektów oświatowych, objętych 
szczegółowym monitoringiem i raportowaniem: 
- łączne zuŜycie paliw i energii wyniosło 50 559 MWh i było mniejsze o 22 042 MWh (30,4%) 

w porównaniu do roku 2003; 
- łączna emisja CO2 wyniosła 23 020 ton i była mniejsza o 9 107 ton (28,3%) w porównaniu 

do roku 2003; 
- łączne zuŜycie wody wyniosło 131 490 m3 i było mniejsze o 69 913 m3 (34,7%) w porównaniu 

do roku 2003; 
 

WYLICZENIE UZYSKANYCH ŁĄCZNYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I WODY 
W PORÓWNANIU DO ROKU BAZOWEGO 2003 

TABELA NR 11 

ROK ZuŜycie energii Oszczędności energii 
w danym roku do 2003 

ZuŜycie wody Oszczędności wody 
w danym roku do 2003 

 [kWh] [kWh] [m3] [m3] 

2003 72 600 711  201 403  

2004 63 434 803 9 165 908 183 797 17 606 

2005 59 355 702 13 245 009 159 275 42 128 

2006 56 218 534 16 382 178 145 259 56 144 

2007 54 113 039 18 487 673 139 770 61 633 

2008 54 858 935 17 741 777 129 064 72 339 

2009 54 082 542 18 518 170 127 164 74 239 

2010 58 055 867 14 544 844 134 576 66 827 

2011 50 558 542 22 042 170 131 490 69 913 

Łącznie za lata 2004-2011 130 127 728 - 460 829 

 
Łączne efekty działań za lata 2004-2011 dla grupy 118 obiektów oświatowych wynoszą: 

- ograniczenie zuŜycia energii o 130 128 MWh, 
- ograniczenie emisji CO2 o 55 361 ton, 
- ograniczenie zuŜycia wody o 460 829 m3. 

Oszczędności w zakresie zuŜycia mediów są wynikiem prowadzonych działań zarządczych oraz 
zrealizowanych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. 

Monitorowano rozliczenia systemu zdalnego sterowania węzłów cieplnych „PROM@R 
MONITORING SYSTEM (PMS)”, wdroŜonego w trzech placówkach oświatowych: 
- Miejskim Przedszkolu nr 4, ul. Witkiewicza 4, 
- Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki, ul. Okólna 31/39, 
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, Aleja Jana Pawła II 95. 

System rozliczeń został oparty na „efekcie ekonomicznym”, z którego 40% przypada gminie, 
a 60% firmie zewnętrznej, która zainstalowała system własnym nakładem. WdroŜenie systemu 
przyniosło w roku 2012 oszczędności w kwocie ok. 3 000 zł. 

Wykonano audyty energetyczne dla trzech budynków oświatowych: 
- Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków, ul. Kozia 18, 
- Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego, ul. Warszawska 31, 
- Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Krótka 22. 

Działania prowadzone w zakresie zarządzania energią i środowiskiem konsumują obowiązki gminy 
wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 94 
poz. 551). 
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Działania monitorujące lokalny rynek energii 

Monitorowano lokalny rynek energii zgodnie z dokumentem „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”. Utrzymywano ścisłą 
współpracę z przedsiębiorstwami zaopatrującymi miasto w media. Czynnie uczestniczono 
w negocjacjach z Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., prowadzonych przez odbiorców ciepła 
(ZGM TBS Sp. z o.o. oraz spółdzielnie mieszkaniowe): 
- dotyczących zmiany parametrów dostarczanego ciepła, 
- w sprawie kosztów zaopatrzenia w ciepło odbiorców w dzielnicy Wyczerpy z kotłowni lokalnej 

przy ul. Pankiewicza. 

Wolny rynek energii elektrycznej 

Częstochowa czynnie korzysta z wolnego rynku energii elektrycznej. Przeprowadzono kolejne 
postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej w roku 2013 dla potrzeb 4 wydziałów Urzędu 
Miasta Częstochowy, 132 jednostek podległych i spółek miejskich (w tym dla 2 była to pierwsza 
zmiana sprzedawcy) i Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu oraz pomyślnie zrealizowano procedurę 
zmiany sprzedawcy energii. Wolumen energii objęty przetargiem wyniósł 42,9 GWh. W wyniku zmiany 
sprzedawcy oszczędności, w porównaniu do kosztów, jakie naleŜałoby ponieść według cen 
stosowanych przez lokalnego sprzedawcę energii, wyniosły: 
- w 2009 roku – ok. 350 000 zł, 
- w 2010 roku - ok. 1 370 000 zł, 
- w 2011 roku – ok. 2 150 000 zł, 
- w 2012 roku – ok. 2 700 000 zł. 

W roku 2013 szacowane oszczędności wyniosą ok. 4 100 000 zł. 

Program „Kropla do kropli” 

W miesiącu październiku 2012 r. pilotaŜowo wdroŜono program „Kropla do kropli” w pięciu 
placówkach oświatowych: Miejskim Przedszkolu nr 15 im. Jana Pawła II, Miejskim Przedszkolu nr 16, 
Miejskim Przedszkolu nr 20, Miejskim Przedszkolu nr 36, Miejskim Przedszkolu nr 38 oraz w trzech 
budynkach Bursy Miejskiej przy ulicy: Prusa 20, Legionów 19/21 i Nowowiejskiego 11a. Program 
stanowi innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie w efektywnym zaopatrzeniu w wodę. Głównym 
zamierzeniem programu jest ograniczenie zuŜycia wody i energii do jej podgrzania, a tym samym 
zmniejszenie kosztów tych mediów. Jest to realizowane przez wprowadzenie specjalnie dobranych 
rozwiązań technicznych dopasowanych do potrzeb danego budynku, a takŜe działań edukacyjnych 
skierowanych do uŜytkowników. Ani Gmina Częstochowa, ani Ŝadna z placówek objętych programem 
nie poniosła kosztów w związku z wdroŜeniem programu. Zgodnie z przyjętym systemem rozliczeń 
30% uzyskanych oszczędności przypada placówce oświatowej, natomiast 70% firmie zewnętrznej 
na spłatę poniesionych przez nią nakładów modernizacyjnych. Takie rozliczenie będzie stosowane 
do czasu całkowitej spłaty wykonanej modernizacji, po czym zamontowane elementy armatury 
wodociągowej będą generować oszczędności wyłącznie dla placówki. 

Działalność w Stowarzyszeniu Polska Sieć „Energie Cites” 

Zgodnie z Uchwałą Nr 220/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. 
Częstochowa od 1.01.2012 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cites”. Czynnie 
uczestniczono w następujących wydarzeniach: 
- Warsztaty dla członków Stowarzyszenia „Jak przygotować Plan działań na rzecz zrównowaŜonej 

energii SEAP”w dniach  9-10.02.2012 r. i 26.04.2012 r. w Krakowie, 
- Konferencja podsumowująca realizację projektu edukacyjnego pn. EURONET 50/50 w dniu 

12.03.2012 r. w Krakowie; w konferencji uczestniczyli dyrektorzy sześciu częstochowskich szkół 
podstawowych, 

- Festiwal „Energetycznie dla klimatu” połączony z Dniami Energii w dniu 11.05.2012 r. w Parku 
Staszica w Częstochowie, 

- Konferencja „ZrównowaŜony rozwój energetyczny w miastach” 25.05.2012 r. w Warszawie, 
- Warsztaty dla dyrektorów częstochowskich szkół podstawowych dot. wdroŜenia metodologii 

EURONET 50/50 w dniu 6.06.2012 r. w Częstochowie, 
- Międzynarodowe Warsztaty dla miast i gmin oraz struktur wspierających Porozumienie 

Burmistrzów: Prekursorzy gospodarki niskowęglowej do roku 2020 w dniach 3-4.10.2012 r. 
w Krakowie. 

Realizowano równieŜ projekt MESHARTILITY, którego celem jest opracowanie narzędzi 
ułatwiających wymianę danych na temat zuŜycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi 
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a władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za opracowanie planów i strategii energetycznych (narzędzia 
te ułatwią miastom sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów opracowanie Planu działań na rzecz 
zrównowaŜonej energii SEAP). Ponadto zostały podpisane listy intencyjne do następujących 
projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Energie-Cites dla swoich członków: Klimatyczny 
Obywatel, EURONET 50/50 oraz HYDRO-zagadka. We wrześniu 2012 r. przystąpiono do Polskiej 
Platformy Dialogu na temat „Porozumienia Burmistrzów”, która została utworzona przez „Energie 
Cites” w ramach projektu NET-COM do współpracy pomiędzy obecnymi miastami-sygnatariuszami 
Porozumienia Burmistrzów i miastami zainteresowanymi tą inicjatywą oraz innymi podmiotami 
pragnącymi zaangaŜować się we wdraŜanie tej idei w Polsce. 

Przystąpienie do „Porozumienia między burmistrzami” 

Zgodnie z Uchwałą Nr 509/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. 
Częstochowa od 1 stycznia 2013 r. przystąpiła do „Porozumienia między burmistrzami”, inicjatywy 
angaŜującej europejskie miasta w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia 
zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, ustalonych dla 
roku 2020, poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o ponad 20%. 
Wywiązanie się z tego celu wymaga od sygnatariuszy Porozumienia opracowania Planu działań 
na rzecz zrównowaŜonej energii (SEAP), wdroŜenia działań z zakresu efektywności energetycznej 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym 
oraz organizacji Dni Energii, zachęcających mieszkańców do jej oszczędzania. 
Zobowiązania szczegółowe, które mają umoŜliwić osiągnięcie tego celu, obejmują natomiast: 
- sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia;  
1) - opracowanie, przyjęcie przez Radę Miasta oraz przesłanie do Biura Porozumienia 

Burmistrzów Planu działań na rzecz zrównowaŜonej energii (SEAP) w ciągu roku od dnia 
podpisania Porozumienia; 

2) - regularne sporządzanie - co 2 lata począwszy od dnia przedłoŜenia SEAP - raportów 
informujących o postępach we wdraŜaniu Planu oraz osiągniętych do tej pory rezultatach. 

Działania inne 

W okresie sprawozdawczym InŜynier Miejski pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Lokalnej 
Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. 

Przedstawiciele miasta uczestniczyli w pracach Grupy Wymiany Doświadczeń „Efektywność 
energetyczna” w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich. 

Utrzymywano współpracę i prowadzono obsługę merytoryczną Rady do spraw ZrównowaŜonego 
Rozwoju Miasta Częstochowy, która zajmuje się między innymi tematem kształtowania lokalnej 
polityki energetycznej. Rada stanowi platformę współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, 
przedsiębiorstwami energetycznymi, przedstawicielami świata nauki i samorządu. 

Zainicjowano i monitorowano działania w zakresie pozyskania dla Gminy świadectwa efektywności 
energetycznej, nowego instrumentu finansowego, z tytułu przeprowadzonej modernizacji oświetlenia 
ulicznego. 

Nagrody 

Pod względem zaawansowania i efektów działań realizowanych w zakresie zarządzania energią 
i środowiskiem Częstochowa naleŜy do przodujących gmin w Polsce. Z uwagi na powyŜsze  
Częstochowa została zgłoszona do dwóch ogólnopolskich konkursów i uzyskała: 
- wyróŜnienie i tytuł „Miasto z klimatem” w konkursie „Gmina z klimatem”, 
- I miejsce w kategorii miasta na prawach powiatu w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 

2012 - Usługi techniczne w dziedzinie lokalna gospodarka energetyczna. 
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V. PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ARCHITEKTURA I NADZÓR BUDOWLANY 
 
Planowanie przestrzenne 

Zadania związane z planowaniem przestrzennym, wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 
są realizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną. W roku sprawozdawczym 
działania w tym zakresie koncentrowały się przede wszystkim na sporządzaniu projektów przepisów 
gminnych, słuŜących usprawnieniu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie 
miasta. 
 
Prowadzenie i nadzorowanie prac planistyczno-projektowych, związanych ze zmianą Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy 

W 2012 r. zakończono prace związane ze zmianą ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów: 
- dzielnica Kiedrzyn, rejon ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości – uchwała nr 457/XXV/2012 Rady 

Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r., 
- dzielnica Zawodzie-Dąbie, rejon ul. Korfantego – uchwała nr 459/XXV/2012 Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r., 
dzielnica Grabówka, rejon ulic: Gminnej, św. Rocha i Krzemiennej – uchwała nr 507/XXVIII/2012 

Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. 
Jednocześnie kontynuowano prace nad zmianą polityki przestrzennej w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, 

w rejonie ulic: Legionów, Złotej, Srebrnej i Morenowej, pod kątem określenia moŜliwości zmian 
struktury przestrzennej obszaru oraz nadzorowano prace projektowe wykonywane przez firmę 
INPLUS Adam Sobczak z siedzibą w Purdzie k. Olsztyna, polegające na przygotowaniu dokumentacji 
zmiany polityki przestrzennej dla całej dzielnicy Mirów. 

Podjęto równieŜ działania związane z gromadzeniem niezbędnych materiałów analitycznych 
oraz wykonywaniem analiz przestrzennych dla terenów, dla których Rada Miasta Częstochowy 
podjęła w roku sprawozdawczym uchwały o rozpoczęciu procedury zmian ustaleń studium: 
- dzielnica Lisiniec, rejon ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej i zachodniej granicy miasta – określenie 

moŜliwości udostępnienia części obszaru dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- dzielnica Grabówka, rejon ulic: Ikara i Radomskiej – określenie moŜliwości wykorzystania terenu 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Prowadzenie i nadzorowanie prac projektowych, związanych ze sporządzaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Główne działania w tym zakresie koncentrowały się na sporządzaniu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących podstawowe instrumenty do prowadzenia 
działań w przestrzeni. W 2012 r. prowadzono prace koncepcyjne i projektowe obejmujące ogółem 
obszar ok. 1312 ha, przy czym w czterech przypadkach procedura sporządzenia planu została 
zakończona podjęciem uchwał przez Radę Miasta Częstochowy. Wykaz prac planistycznych 
przedstawia tabela: 

WYKAZ PROWADZONYCH PRAC PLANISTYCZNYCH W 2012 R. TABELA NR 12 

Lp. Obszar objęty planem 
Wiodące 

przeznaczenie 
obszaru 

Powierzchnia 
obszaru (ha) 

Uchwała RM 
zatwierdzająca 

plan 

Data 
ogłoszenia 
i pozycja 
w Dz. Urz. 

1. 

Dzielnica Częstochówka-
Parkitka 
rejon ulic: Małopolskiej, 
Łódzkiej i Traugutta 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  61 nr 478/XXVI/2012 

26.09.2012 r. 
20.11.2012 r. 

poz. 4885 

2. 
Dzielnica Dźbów 
rejon ulic: Kopalnianej, 
Leśnej i Wilgowej 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

53 - - 

3. 
Dzielnica Grabówka 
rejon ulic: Gminnej i 
Wiolinowej 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

23 - - 
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WYKAZ PROWADZONYCH PRAC PLANISTYCZNYCH W 2012 R. TABELA NR 12 

Lp. Obszar objęty planem 
Wiodące 

przeznaczenie 
obszaru 

Powierzchnia 
obszaru (ha) 

Uchwała RM 
zatwierdzająca 

plan 

Data 
ogłoszenia 
i pozycja 
w Dz. Urz. 

4. 
Dzielnica Grabówka 
rejon ulic: św. Rocha, Ikara, 
Radomskiej i Goździków 

Tereny aktywności 
gospodarczej 

171 nr 374/XXII/2012 
24.05.2012 r. 

2.07.2012 r. 
poz. 2650 

5. Dzielnica Kiedrzyn 
rejon ul. Gruszowej 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej o niskiej 
intensywności 

52 - - 

6. 
Dzielnica Kiedrzyn 
rejon ulic: Sejmowej 
i Gruszowej  

Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej o niskiej 
intensywności 

59 - - 

7. 
Dzielnica Kiedrzyn 
rejon ulic: Sejmowej, Ludowej 
i Młodości 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

168 nr 479/XXVI/2012 
26.09.2012 r. 

20.11.2012 r. 
poz. 4886 

8. 
Dzielnica Kiedrzyn 
rejon ulic: św. Kaspra del 
Bufalo i Sejmowej 

Tereny rolniczej 
przestrzeni 
produkcyjnej ze strefą 
zwiększenia lesistości 

267 - - 

9. 
Dzielnica Lisiniec 
rejon ulic: Wejherowskiej 
i Białostockiej 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

19 - - 

10. 

Dzielnica Lisiniec 
rejon ulic: Wręczyckiej, 
Podhalańskiej, Wyszyńskiego 
i św. Jadwigi 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

38 - - 

11. 
Dzielnica Mirów 
rejon ulic: Mstowskiej, 
Turystycznej i Bursztynowej 

Tereny otwarte 
z zabudową 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

245 - - 

12. 
Dzielnica Północ 
rejon ulic: Makuszyńskiego 
i Klonowicza 

Tereny aktywności 
gospodarczej 72 - - 

13. 
Dzielnica Raków 
rejon ulic: Łukasińskiego 
i Limanowskiego 

Tereny zabudowy 
jedno- i wielorodzinnej 58 - - 

14. 
Dzielnica Stradom 
rejon ulic: Piastowskiej 
i Sabinowskiej 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

161 - - 

15. 

Dzielnica Śródmieście 
rejon: Alei Wolności i ulic 
Jana III Sobieskiego, Śląskiej 
i Focha 

Tereny usług 
i aktywności 
gospodarczej 

4,4 nr 290/XVIII/2012 
26.01.2012 r. 

29.02.1012 r. 
poz. 1027 

16. 

Dzielnica Trzech Wieszczów 
rejon: Alei Bohaterów Monte 
Cassino, Alei Niepodległości 
i ul. 1 Maja 

Tereny aktywności 
gospodarczej 24 - - 

17. 
Dzielnica Wyczerpy-Aniołów 
rejon: Alei Wojska Polskiego 
i ulic Solnej i Makuszyńskiego 

Zmiana ustaleń 
obowiązującego planu 
w zakresie powiązań 
komunikacyjnych 

74 - - 

18. Dzielnica Zawodzie-Dąbie 
rejon ul. Korfantego 

Tereny aktywności 
gospodarczej 49 - - 
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WYKAZ PROWADZONYCH PRAC PLANISTYCZNYCH W 2012 R. TABELA NR 12 

Lp. Obszar objęty planem 
Wiodące 

przeznaczenie 
obszaru 

Powierzchnia 
obszaru (ha) 

Uchwała RM 
zatwierdzająca 

plan 

Data 
ogłoszenia 
i pozycja 
w Dz. Urz. 

19. 

Dzielnice Zawodzie-Dąbie, 
Stare Miasto 
rejon ulic: Nadrzecznej 
i Mirowskiej 

Tereny handlowo-
usługowe i usługowe 
z zielenią urządzoną 

35 - - 

Na początku 2012 r. w Częstochowie obowiązywało 29 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących 1 942 ha, co stanowiło 12,17% powierzchni miasta ogółem. W ciągu 
roku sprawozdawczego liczba obowiązujących planów zwiększyła się do 36, a obszar miasta nimi 
objęty – do 2 433,5 ha, co stanowi 15,24% powierzchni miasta ogółem. 
 
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 

Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna na bieŜąco monitorowała zmiany 
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i prowadziła rejestry wniosków o sporządzenie lub 
zmianę obowiązujących dokumentów planistycznych. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 
19 wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz 6  niosków o zmianę polityki przestrzennej, zapisanej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta. Jednocześnie, w związku z zapisami uchwały 
nr 214/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta 
Częstochowy, w których za celowe uznano przystąpienie do weryfikacji obecnej polityki przestrzennej 
miasta w granicach administracyjnych, sprawdzono aktualność materiałów w tym zakresie będących 
w posiadaniu MPUP i określono zakres ich niezbędnego uzupełnienia, umoŜliwiającego rozpoczęcie 
prac nad zmianą ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Częstochowy. 
 
Wydawanie dokumentów sporządzanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Częstochowy 

Na bieŜąco udostępniano do publicznego wglądu wszystkie dokumenty planistyczne dotyczące 
terenu miasta Częstochowy. Liczbę wydanych na ich podstawie pisemnych zaświadczeń, uzgodnień 
i opinii przedstawia tabela: 

LICZBA I RODZAJ WYDANYCH DOKUMENTÓW TABELA NR 13 

Lp. Rodzaj dokumentu Liczba 

1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 464 

2. Wypis i wyrys z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 72 

3. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 64 

4. Opinia o moŜliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 
na wskazanym terenie 10 

5. Opinia urbanistyczna 34 

6. 
Zaświadczenie o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka 
opiekuńczo-wychowawcza, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

2 

7. Uzgodnienie dotyczące inwestycji na terenach zamkniętych 5 

8. Opinia dotycząca prowadzenia robót geologicznych 5 

9. Opinia dotycząca koncesji na wydobycie kopaliny ze złoŜa 5 

10. Opinia dotycząca rekultywacji terenów pokopalnianych 3 
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Architektura 

Zadania realizowane w roku sprawozdawczym w tym zakresie to: 
- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i innych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, 
- wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, 
- przyjmowane zgłoszeń robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych i infrastruktury 

technicznej, 
- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, 
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- prowadzenie zadań z zakresu rewitalizacji. 

Realizujący powyŜsze zadania Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, w roku 
sprawozdawczym zrealizował zaplanowane cele jakościowe. Średni czas wydawania decyzji 
o pozwoleniu na budowę w roku 2012 wyniósł 29 dni. Na poziomie ubiegłorocznym – 55 dni (wobec 
ustawowego maksymalnego terminu 65 dni) – utrzymano średni czas wydawania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Dokonywana przez organ nadzoru (Wojewodę Śląskiego) analiza 
rejestrów prowadzonych w wydziale (wniosków i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego; wniosków o pozwoleniu na budowę; decyzji o pozwoleniu na budowę; wniosków i decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych) wykazała, Ŝe wszystkie decyzje zostały wydane 
z zachowaniem terminów określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz Prawie budowlanym. 
 
Liczbę spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej obrazuje tabela: 

SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ TABELA NR 14 

Lp. Rodzaj sprawy Liczba 

1. wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 912 

2. wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 201 

3. wydane decyzje o pozwoleniu na budowę obiektów kubaturowych oraz instalacji: 
gazowych, wodociągowych, sanitarnych, deszczowych, energetycznych 1 382 

4. wydane decyzje inne z zakresu administracji  architektoniczno-budowlanej 205 

5. przyjęte zgłoszenia budowy i robót budowlanych w/z obiektów kubaturowych 330 

6. przyjęte zgłoszenia robót budowlanych w/z infrastruktury technicznej 242 

7. przyjęte zgłoszenia urządzeń reklamowych 56 

8. przyjęte zgłoszenia realizacji ogrodzenia działki od ulicy 81 

9. wydane zaświadczenia o samodzielności lokali 351 

 
W okresie sprawozdawczym wydano ponadto trzy decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowych, w odniesieniu do: 
- budowy ul. Zbierskiego, 
- budowy ul. Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej, 
- rozbudowy Placu Orląt Lwowskich oraz ulic: Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego. 
 

W roku 2012 odbyło się dwanaście posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
organu doradczego Prezydenta Miasta Częstochowy, podczas których członkowie komisji opiniowali 
projekty planów miejscowych. 
 
Udzielanie dotacji z budŜetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta Częstochowy, przeznaczono 
w budŜecie miasta na 2012 r. środki finansowe w wysokości 300 000 zł brutto. ZłoŜonych zostało 
12 wniosków o udzielenie dotacji, które zostały rozpatrzone przez komisję powołaną zarządzeniem 
nr 657/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2012 r., na posiedzeniu w dniu 
15 lutego 2012 r. W wyniku prac komisji 6 wniosków otrzymało pozytywną opinię jej członków, 
w konsekwencji czego uchwałą nr 321/XX/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miasta Częstochowy 
udzieliła dotacji, zgodnie z przedstawioną poniŜej tabelą. 
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DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY 
BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW TABELA NR 15 

Lp. Nazwa podmiotu Zakres prac Kwota w zł 
(brutto) 

1. 

współwłaściciele nieruchomości połoŜonej przy 
Alei Najświętszej Maryi Panny 6, reprezentowani 
przez p. Halinę Kuzak – zarządcę sądowego 
nieruchomości 

wymiana tynków elewacji oficyn 
kamienicy przy Alei Najświętszej 
Maryi Panny 6 

25 000 

2. 

współwłaściciele nieruchomości połoŜonej 
u zbiegu Alei Najświętszej Maryi Panny 27 i Alei 
Wolności 2/4, reprezentowani przez p. Edwardę 
Rosińską – zarządcę sądowego nieruchomości  

remont elewacji frontowych kamienicy 
u zbiegu Alei Najświętszej Maryi 
Panny 27 i Alei Wolności 2/4 

35 000 

3. pp.  Lidia i Stefan Rybiccy – współwłaściciele 
nieruchomości połoŜonej przy Alei Wolności 19 

remont i rewaloryzacja elewacji 
frontowej i bramy wjazdowej 
kamienicy przy Alei Wolności 19 

40 000 

4. 

p. Tomasz Chmielarz – pełnomocnik 
współwłaścicieli nieruchomości połoŜonej 
u zbiegu Placu Daszyńskiego 3 i ul. Berka 
Joselewicza 1 

remont i renowacja elewacji frontowej 
kamienicy u zbiegu Placu 
Daszyńskiego 3 i ul. Berka 
Joselewicza 1 

55 000 

5. 

współwłaściciele nieruchomości połoŜonej 
u zbiegu ulic: 7 Kamienic i św. Barbary 1, 
reprezentowani przez Zarząd Wspólnoty 
Mieszkaniowej „7 Kamienic 29 i św. Barbary 1” 

konserwacja tynków zewnętrznych 
wraz z malowaniem elewacji 
kamienicy u zbiegu ulic: 7 Kamienic 
29 i św. Barbary 1 

45 000 

6. 
Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna 
Świętej Rodziny reprezentowana przez 
proboszcza ks. Stanisława Gębkę 

zakup i instalacja systemu 
zabezpieczającego przed wilgocią 
obiekt katedry przy Placu PapieŜa 
Jana Pawła II i ul. Krakowskiej 18 

20 000* 

Łączna kwota dotacji: 220 000 

* umowa nie została podpisana przez dotowanego 
 
Nadzór budowlany 

Do najwaŜniejszych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Częstochowy w roku sprawozdawczym naleŜało: 
- kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego, w szczególności 

poprzez: kontrolę zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, 
projektami budowlanymi i warunkami określonymi w decyzjach o pozwoleniu na budowę; 
sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; sprawdzanie stosowania w budownictwie 
wyrobów dopuszczonych do obrotu, 

- współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami kontroli 
państwowej, 

- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych, 
- zapewnienie niezbędnych środków zabezpieczających w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla 

ludzi i mienia w obiektach budowlanych, 
- przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu budowy i robót budowlanych oraz ich zakończeniu, 
- wydawanie pozwoleń na uŜytkowanie obiektów budowlanych, 
- egzekucja obowiązków o charakterze niepienięŜnym wynikających z wydanych decyzji 

administracyjnych, 
- zapewnienie środków na wykonanie zastępcze, zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano ogółem 1 014 spraw, w tym: 
- wydano 474 decyzje administracyjne oraz 86 postanowień, 
- przeprowadzono 399 kontroli, 
- oddano do uŜytkowania 235 budynków mieszkalnych i 122 budynki niemieszkalne, 
- dokonano 172 kontroli obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2. 
 

Inspektorat realizował zadania słuŜące ochronie Ŝycia i zdrowia ludzkiego oraz zabezpieczenia 
mienia w uŜytkowanych obiektach na terenie miasta. W tym zakresie wydano 13 decyzji nakazujących 
właścicielom rozbiórki obiektów budowlanych, w tym 3 dotyczące budynków mieszkalnych 
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stwarzających zagroŜenie Ŝycia lub mienia. Wydano ponadto 3 decyzje nakazujące opróŜnienie lokali 
mieszkalnych stwarzających zagroŜenie Ŝycia lub mienia. Wszczęto 5 postępowań egzekucyjnych 
w stosunku do osób uchylających się od wykonania nałoŜonych obowiązków, wynikających 
z wydanych decyzji. NałoŜono 71 mandatów karnych w stosunku do osób naruszających przepisy 
Prawa budowlanego. W ramach likwidacji skutków zagroŜeń, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego uczestniczył w 9 akcjach gaśniczych, ratunkowych i prewencyjnych prowadzonych 
przez Państwową StraŜ PoŜarną. Dokonywano oceny stanu technicznego budynków w przypadku 
poŜarów, Ŝywiołów, wybuchów gazu i zatruć czadem. 
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VI. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

W zakresie geodezji i kartografii kontynuowano wdraŜanie systemów informatycznych 
pozwalających na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci numerycznej, jak 
równieŜ w celu dostosowania baz danych do standardów pozwalających na szerszy i łatwiejszy 
dostęp do podstawowej informacji przestrzennej. W zakresie gospodarki mieniem priorytetowym 
zadaniem było zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez gminę z tytułu gospodarki 
nieruchomościami, a w szczególności ze sprzedaŜy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
oraz dzierŜawy.  

Projekt „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” – zadania realizowane przez Wydział 
Geodezji i Kartografii 

W ramach projektu „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” współfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Rozwoju Subregionu Północnego, wdroŜony został jeden z czterech systemów objętych 
zakresem projektu, tj.: Zintegrowany System Informacji Przestrzennej. W roku 2012 dokonano odbioru 
i wdroŜenia kolejnych produktów w ramach projektu. 

Uruchomiono system Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej (IUIP), który stanowi rozwinięcie 
funkcjonalności oferowanej przez dotychczasowy system hurtowni danych przestrzennych. W ramach 
wdroŜenia systemu IUIP przeprowadzono testy prawidłowej pracy i zgodności systemu z załoŜeniami 
Opisu Przedmiotu Zamówienia, przygotowano i przekazano Wykonawcy dane źródłowe dla zasilenia 
bazy danych nowego systemu oraz skontrolowano poprawność tego procesu.  

Z końcem 2012 r. został uruchomiony w ramach projektu „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” 
Geoportal mieszkańca (internetowy serwis prezentujący przestrzeń miasta, stan i sposób 
zagospodarowania w połączeniu z innymi danymi oraz udostępniający usługi oparte o dane 
przestrzenne – zwany dalej: geoportalem). Poprzez geoportal, prezentowane są dane pochodzące 
z hurtowni danych przestrzennych (prowadzonej min. z wykorzystaniem IUIP). Wydział Geodezji 
i Kartografii od momentu przejęcia geoportalu, tj. do grudnia 2012 r., jest teŜ odpowiedzialny za kształt 
i konfigurację zawartości informacyjnej i postaci prezentacji danych przestrzennych udostępnianych 
poprzez geoportal. 

W ramach geoportalu został uruchomiony równieŜ serwis metadanych (katalog stanowiący 
sumaryczny opis oraz charakterystykę danych przestrzennych zgromadzonych w bazach Urzędu 
Miasta Częstochowy). 

W ramach projektu wdroŜono równieŜ, z dniem 1 stycznia 2012 r. system do prowadzenia  
numerycznej mapy zasadniczej. System V-Mapa+ stanowi uzupełnienie systemów Ośrodek OnLine 
oraz Kataster OnLine zapewniających wspólnie, w sposób zintegrowany prowadzenie pełnego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego tylko w postaci numerycznej. Uwzględniając efekty wdroŜenie 
systemu V-Mapa+ od 1 stycznia 2012 nie są aktualizowane mapy zasadnicze w postaci analogowej. 
Działanie takie nie tylko zgodne jest z przepisami z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
ale w istotny sposób usprawniło proces kontroli prac geodezyjnych, przyjęcia do zasobu, jak równieŜ 
udostępniania zasobu. 

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 

W ramach podstawowych zadań realizowanych w zakresie ewidencji gruntów i budynków 
dokonywano aktualizacji zawartych w niej danych na podstawie dostarczonych dokumentów 
i wniosków stron oraz udzielano informacji zainteresowanym osobom i instytucjom. Wydawano 
równieŜ wypisy, wypisy i wyrysy, zaświadczenia oraz decyzje z zakresu ewidencji gruntów 
i budynków.  

CZYNNOŚCI WYKONYWANE Z ZAKRESU EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW ORAZ LICZBA WPROWADZONYCH ZMIAN 

DO REJESTRU 
TABELA NR 16 

Rodzaj czynności Liczba zmian 

Wprowadzanie zmian do rejestru ewidencji gruntów i budynków 7737 

Weryfikacja postanowień i zawiadomień z Sądu Rejonowego 7704 

Wydane wypisy oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków 5722 

Udzielone informacje z ewidencji gruntów i budynków 3055 
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CZYNNOŚCI WYKONYWANE Z ZAKRESU EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW ORAZ LICZBA WPROWADZONYCH ZMIAN 

DO REJESTRU 
TABELA NR 16 

Rodzaj czynności Liczba zmian 

Zaświadczenia, zawiadomienia oraz korespondencja w sprawie numeracji 
porządkowej nieruchomości, nazewnictwa ulic oraz w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków 

248 

Wydane decyzje z zakresu ewidencji gruntów i budynków 7 

Weryfikacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 

liczba działek: 7354 
liczba budynków: 4932 

powierzchnia objęta aktualizacją: 
1614 ha 

Elektroniczna archiwizacja dokumentów stanowiących dowody zmian 170 000 stron 

Regulacje stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa 

W celu regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa przygotowano 4 przetargi 
na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej. W wyniku realizacji zamówień uzyskano 
dokumentację dla 141 działek. Przekazano 24 sprawy do Zespołu Radców Prawnych w celu 
sporządzenia wniosków do Sądu Rejonowego w Częstochowie o stwierdzenia zasiedzenia własności 
nieruchomości. Do IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie złoŜono 
97 wniosków celem regulacji stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa. Kontynuowano sporządzanie 
wykazów nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo 
własność jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.1460). 

Podziały, rozgraniczenia, wywłaszczanie nieruchomości 

Z zakresu zadań własnych wydano: 
1) podziały nieruchomości: 252 postanowień oraz 267 decyzji, 
2) rozgraniczenia nieruchomości: 4 postanowienia oraz 7 decyzji, 
3) postanowienia prostujące Akt Własności Ziemi: 1 postanowienie. 
 
Z zakresu zadań zleconych wydano: 
1) stwierdzenie, Ŝe decyzja wywłaszczeniowa została wydana z naruszeniem prawa: 1 decyzja, 
2) sprostowanie decyzji wywłaszczeniowej: 1 postanowienie, 
3) umorzenie postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość: 

1 decyzja. 

Gospodarka mieniem gminy 

Celem działalności w zakresie gospodarowania mieniem było zwiększenie dochodów z gospodarki 
nieruchomościami, a w szczególności z opłat za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości i trwały zarząd, 
sprzedaŜy nieruchomości i lokali komunalnych oraz dzierŜawy terenu. Kontynuowano proces 
wydzielenia gruntów pod drogi publiczne ujęte w uchwalonych planach zagospodarowania 
przestrzennego celem ich wykupu i w konsekwencji urządzenia pasów drogowych na ich obszarach. 
Ponadto realizowano obowiązek odszkodowawczy za nieruchomości nabyte z mocy prawa 
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008r. nr 193, poz. 1194 z późniejszymi 
zmianami). 

Osiągnięte dochody z zakresu prowadzonej gospodarki nieruchomościami wyniosły w roku 2012   
24 676 734 zł przy załoŜeniach 27 878 086 zł. Wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem 
Gminy wyniosły 4 435 537 zł przy planie 4 637 267 zł. 

Decyzjami Wojewody Śląskiego zostały ustalone odszkodowania na rzecz Gminy z tytułu przejęcia 
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i powiatowe. Organem 
zobowiązanym do wypłaty tych odszkodowań był Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych 
dróg w mieście na prawach powiatu. Wykonane dochody za utracone prawo własności nieruchomości 
stanowiące jednocześnie wydatki z tego tytułu to kwota 1 476 868 zł. 
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Z tytułu wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa miasto na prawach powiatu 
osiągnęło dochód w wysokości 3 114 893 zł przy załoŜeniach 2 970 830 zł.  
 
 

GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – DOCHODY I WYDATKI TABELA NR 17 

Tytuł 
Osiągnięty 

dochód 
[zł] 

Plan 
finansowy 
dochodów 

[zł] 

 
Poniesione 

wydatki 
[zł] 

Plan 
finansowy 
wydatków 

[zł] 

Dochód stanowiący 
jednocześnie 

wydatek  
[zł] 

Dochody związane 
z gospodarowaniem 
majątkiem Gminy 

21 561 841 24 907 256 
 
 

 
 

 

Dochody związane 
z gospodarowaniem 
nieruchomościami 
Skarbu Państwa 
(miasto na prawach 
powiatu osiągnęło 
dochód 25%, 5%) 

 
 

3 114 893 
 

 
2 970 830 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Wydatki związane 
z gospodarowaniem 
majątkiem Gminy 

 

 4 435 537 4 637 267 

 

Ogółem 24 676 734 27 878 086 4 435 537 4 637 267 1 476 868 

Odszkodowania na 
rzecz Gminy za 
przejęcie na rzecz 
Skarbu Państwa 
nieruchomości zajętych 
pod drogi krajowe i 
powiatowe 

  

  1 476 868 

 
 

KOMUNALIZACJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2012 TABELA NR 18 
Rodzaj komunalizacji Liczba uzyskanych decyzji Powierzchnia w hektarach  

z mocy prawa (gr. I) 20 9.5859 
z mocy prawa (art.13 ustawy 
o nieruch. rolnych) 0 0 

Ogółem: 20 9.5859 

 
Z tytułu komunalizacji zasób nieruchomości Gminy został powiększony o powierzchnię 9.5859 ha 

o wartości 1 804 796 zł. W 2012 r. do Wojewody Śląskiego złoŜono 46 wniosków obejmujących  
działki o ogólnej powierzchni 8.9446 ha  w celu wydania decyzji stwierdzającej nabycie na rzecz 
Gminy Miasto Częstochowa. 
 
Nabywanie nieruchomości 
 

Na podstawie decyzji o lokalizacji celu publicznego z lat poprzednich  zostały wykonane inwestycje 
drogowe na gruntach, które dotychczas nie zostały nabyte z uwagi na nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości albo istniejące na nieruchomości obciąŜenia. Dotyczy to takŜe działek, na których 
zostały wybudowane drogi bez tytułu prawnego do gruntu.  
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N A B Y W A N I E  G R U N T Ó W  P O D  I N W E S T Y C J E  TABELA NR 19 

Rodzaj inwestycji (sposób nabycia) 

Liczba 
aktów 

notarialnyc
h 

Powierzchn
ia 

w hektarach 
Wartość nieruchomości [zł] 

Nieruchomości zajęte pod inwestycje 
drogowe wykonane przez Gminę – ulice: 
Gilowa, Powstańców Warszawy, 
Oficerska, Ludowa, Łukasiewicza, 
Komornicka, Wały Dwernickiego, 
Rzeczna 

11 0.2381 70.240 

Udział 1/2 w nieruchomości zajętej pod 
budowę Węzła Makuszyńskiego DK -1 1 0.1870 132.666 

W drodze zamiany 2 0.4575 1.100.843 

Ogółem 
14 0.8826 1.303.750 

 
 

N A B Y W A N I E  G R U N T Ó W  N A  Z A S O B Y  
TABELA NR 20 

Rodzaj inwestycji (sposób nabycia) Liczba aktów 
notarialnych 

Powierzchnia 
w hektarach 

Wartość 
nieruchomości [zł] 

Nieruchomość w duŜej części objęta jest 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Miasta  Częstochowy nr 
710/LXII/2010 z dnia 28.06.2010r. 
z przeznaczeniem pod drogę publiczną, 
w pasie której przebiegać będzie kolektor 
sanitarny. Dla budowy kanalizacji sanitarnej 
przez działkę nr 2/16 łączącej ul. Kutrzeby 
z ul. Ludową została wydana decyzja o 
ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
AB-III.6733.177.2011 nr 192 z dnia 
05.12.2011r. 

1 1.1593 1.069.794 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w dzielnicy Dźbów w 
rejonie ulic: Leśnej, Powstańców 
Warszawy, Malowniczej, nieruchomość 
przeznaczona jest pod realizację drogi 
publicznej lokalnej (KD-L3), która stanowić 
będzie dojazd do planowanej strefy 
ekonomicznej 

1 0.0411 53.308 

Odwodnienie Kiedrzyn 

3 
(jedna z nieruchomości 
została nabyta w drodze 

wywłaszczenia) 

0.0449 54.299 

Ogółem 5 1.2453 1.177.401 

 
Ponadto w 2012 roku zostały nabyte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod inwestycje 

drogowe lub przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi 
publiczne oraz zajęte pod drogi  publiczne (ich nabycie nastąpiło z dniem 1.01.1999 r., jednakŜe 
potwierdzenie w drodze decyzji Wojewody Śląskiego nastąpiło w 2012r. 
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NIERUCHOMOŚCI NABYTE Z MOCY PRAWA PRZEZNACZONE POD 
INWESTYCJE TABELA NR 21 

Rodzaj nabycia Liczba nabytych 
działek 

Powierzchnia 
w hektarach 

W trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
7 0.3769 

W trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administracje publiczną  7 0.0280 

W trybie art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  

14 0.1477 

Ogółem: 28 0.5526 

 
W wyniku dokonania nieodpłatnego przekazania lokali mieszkalnych przez PKP S.A. Gmina 

nabyła odrębną ich własność o łącznej powierzchni uŜytkowej wynoszącej 524,1 m², wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynków oraz w prawie uŜytkowania wieczystego działek o łącznej 
powierzchni 1.4384 ha wynoszącym 0.049783 części (około 5%). 
 
Wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych 
lub zajętych pod drogi publiczne 
 

W ramach przyznanych środków wypłacano odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę 
Częstochowa i Skarb Państwa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, zarówno w drodze umów 
cywilnoprawnych jak i wydawanych decyzji administracyjnych. Statystykę dotyczącą odszkodowań 
w tym zakresie przedstawia poniŜsza tabela. 
 

N I E R U C H O M OŚC I  Z A JĘT E  P O D  D R O G I  P U B L I C Z N E  TABELA NR 22 

Rodzaj odszkodowania 

Liczba 
zawartych 

umów 
(wydanych 

decyzji) 

Powierzchnia 
w hektarach Kwoty [zł] 

W trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 2 2.4706 783.466 

W trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 
Skarb Państwa 

1 0.0317 41.695 

W trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administracje publiczną  1 0.0017 1.780 

W trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administracje publiczną - Skarb Państwa  4 0.0639 65.219 

W trybie art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych ustalone przez Starostę Częstochowskiego 

2 0.0716 174.000 

W trybie art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych ustalone przez Prezydenta Częstochowy 

22 0.5125 621.526 

W trybie art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych ustalone przez Wojewodę Śląskiego 

6 0.0549 142.930 

Ogółem: 38 3.2069 1.830.616 
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Ponadto, w ramach postępowania prowadzonego przez Starostę Częstochowskiego w zamian 
za odszkodowanie została przyznana nieruchomość zamienna o powierzchni 0.0020ha. 
 
Przekształcanie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.) w 2012 roku 
wydano łącznie 165 decyzji w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości, w tym: 
- 151 decyzji o przekształceniu (w tym 18 decyzji dot. nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa), 
- 14 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia (w tym 2 decyzje 

dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), 
- 11 postanowień (w tym 10 o zawieszeniu postępowania oraz 1 postanowienie prostujące). 

Z tego tytułu osiągnięto dochód dla Gminy w wysokości 345 725 zł oraz dla Skarbu Państwa 
1 027 502 zł. 
 
Sprawy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 
 

W 2012 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano: 
- 1 decyzję orzekającą o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa; 
- 4 decyzje orzekające  o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

(organem orzekającym był Starosta Kłobucki oraz Starosta Częstochowski); 
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; 
- złoŜono 1 odwołanie od decyzji Starosty Częstochowskiego;  
- złoŜono 1 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Z tego tytułu osiągnięto dochód dla Gminy w wysokości 66 234 zł oraz dla Skarbu Państwa 
74 384 zł 
 
Zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców 
 

Sprzedano 205 lokale mieszkalne, oddając w uŜytkowanie wieczyste, bądź sprzedając 
na własność udział w  gruncie przypadający dla lokalu.  
Po uzyskaniu zgody od Wojewody sprzedano 2 lokale Skarbu Państwa wraz z gruntami na rzecz ich 
najemców. Dochód osiągnięty z tytułu sprzedaŜy lokali Gminy wyniósł 6 241 912  zł przy planie 
finansowym 6 000 000 zł oraz z tytułu sprzedaŜy lokali Skarbu Państwa 32 413  zł. 
 
Zbycie nieruchomości gruntowych  
 

Celem podejmowania działań w zakresie sprzedaŜy nieruchomości było pozyskanie środków 
finansowych dla budŜetu Gminy przy zachowaniu racjonalnych zasad gospodarowania gruntami 
komunalnymi. W roku sprawozdawczym zbyto 15 nieruchomości Gminy oraz 4 nieruchomości Skarbu 
Państwa. Ze zbycia nieruchomości Gminy uzyskano kwotę 4 138 416 zł przy planie finansowym 
8 233 550 zł. Wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły  886 861 zł. 
 
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 
 

Wydano 22 decyzje o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd i wygaszeniu trwałego zarządu 
gruntów Gminy oraz 6 decyzji dla gruntów Skarbu Państwa. Dochód z tytułu opłaty za trwały zarząd 
gruntu Gminy Miasta Częstochowy wyniósł 168 462 zł. Wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd gruntu 
Skarbu Państwa wyniosły 36 877  zł. 
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Oddawanie nieruchomości w dzierŜawę 
 

W 2012 roku zawarto 427 umów dzierŜaw na grunty Gminy oraz 4 umowy dzierŜawy na grunty 
Skarbu Państwa. Nieruchomości oddane w dzierŜawę były przeznaczone pod parkingi, garaŜe 
blaszane, kioski, pawilony uprawy rolne, ogródki warzywne. Ponadto zawarto 1 umowę najmu na lokal 
Gminy przy Al. Wolności 14 z przeznaczeniem na działalność medyczną i 1 umowę na reklamę 
towarzyszącą tej działalności. 

Wpływy z tytułu dzierŜawy gruntów Gminy wyniosły 1 458 080 zł. 
Dochód z dzierŜawy nieruchomości Skarbu Państwa wyniósł 321 662 zł.  
Osiągnięto dochody z najmu lokali Skarbu Państwa łącznie na kwotę 152 878  zł.  
 
Oddawanie gruntów w uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste  
 

Udzielono 1691 bonifikat dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych: „Segment”, „Hutnik”, 
„Nasza Praca”, Śródmiejska, „Górnik”, „Metalurg” oraz „Północ” oraz innych uŜytkowników 
wieczystych nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa w wysokości  50 % ulgi w opłacie rocznej 
za 2012 rok z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu pod lokalami mieszkalnymi. 

Zawarto 6 umów w sprawie uŜyczenia nieruchomości Gminy. 
Sporządzono 5540 wypowiedzeń wysokości opłaty rocznej dla firm i osób fizycznych będących 

uŜytkownikami wieczystymi w celu zapewnienia wzrostu dochodów z tytułu wieczystego uŜytkowania 
nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa. 

Wpływy z tytułu opłaty za uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy wyniosły  
4 880 151 zł,  natomiast wpływy Skarbu Państwa z tego tytułu wyniosły 9 775 838 zł. 
 
Oddawanie nieruchomości gruntowych stanowiących drogi w trwały zarząd na rzecz 
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie 
 

W 2012 roku wydano 61 decyzji dotyczące trwałego zarządu, w tym: 
3) - decyzji orzekających - 29 szt., 
4) - decyzji uchylających - 25 szt., 
5) - decyzji zmieniających - 7 szt. 
 

Powierzchnia przekazana: 27,3082 ha. 
Wartość decyzji orzekających i zmieniających: 43 202 754 00 zł. 
 

W sumie w 2012 roku przekazano w trwały zarząd nieruchomości na rzecz MZDiT o pow. 53.9511 
ha o wartości: 59 982 997 zł. 
 
Wydawanie pozwoleń na wejście w teren i zabudowę w granicy 
 

Wydano  120 pozwoleń na wejście w teren gruntów Gminy i Skarbu Państwa, 10 pozwoleń 
wstępnych  w celu wykonania dokumentacji i dysponowania nieruchomościami dla celów 
projektowych. Ponadto udzielono 6 pozwoleń na nieodpłatne wejście w teren na potrzeby inwestycji 
miejskich i w celu zapewnienia ochrony przed powodzią. 
Dochód z tego tytułu wyniósł  21 657 zł. 
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VII. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI 
 

Nadzór nad spółkami gminy 
 

W 2012 r. w ramach sprawowania nadzoru nad spółkami z większościowym kapitałem gminy 
na bieŜąco analizowano kondycję finansową spółek. W oparciu o Zarządzenie nr 535/11 Prezydenta 
Miasta Częstochowy z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Częstochowy - prowadzono bieŜący 
monitoring spółek. Współpracowano z zarządami oraz radami nadzorczymi spółek w zakresie 
przygotowania niezbędnych materiałów do odbycia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń.  

 
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna3 

Spółka prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych 
dla miasta Częstochowy oraz gmin Konopiska, Mykanów i Rędziny. Zasadniczym źródłem dochodów 
Spółki są przychody uzyskiwane za usługi polegające na odbiorze i oczyszczaniu ścieków. Pozwala 
to na samodzielne finansowanie bieŜącej działalności spółki. 

Nakłady inwestycyjne w 2012 roku wyniosły: 17 782 000 zł. Prace remontowe zamknęły się kwotą 
1 197 000 zł. W omawianym okresie nie pozyskiwano środków finansowych z funduszy pomocowych 
ze względu na realizację wcześniej rozpoczętych zadań. Środki te pozyskano w latach 
wcześniejszych m.in.: w 2011 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja gospodarki energetycznej 
w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie”. Dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to kwota 3,2 mln zł.  

W ostatnim kwartale 2012r. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. zakończyła zadanie 
inwestycyjne: „Modernizacja gospodarki energetycznej w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. 
w Częstochowie”. Inwestycja ta zmniejszy zuŜycie energii elektrycznej na samych dmuchawach 
o około 20% co w przeliczeniu na całkowite zuŜycie energii elektrycznej w oczyszczalni wyniesie około 
7 %. 

W okresie sprawozdawczym Spółka otrzymała szereg nagród za opracowanie technologii 
wykorzystania odpadów do budowy dróg: 
6) złoty medal na 15 Jubileuszowym Międzynarodowym Salonie Wynalazczości i Innowacyjnych 

Technologii w Moskwie „Archimedes”, 
7) brązowy medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości w Genewie „Genewa Inventions”, 
8) srebrny medal na 111 Międzynarodowych Targach Wynalazczości w ParyŜu „CONCOURS – 

LÉPINE”, 
9) złoty medal w swojej kategorii oraz nagroda Prezesa Zarządu Chinese Innovation & Invention 

Society na 8 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "2012 Taipei Int'l Invention Show 
& Technomart", 

10) wyróŜnienie za udział w konkursie „Innowacyjne technologie w drogownictwie” w Petersburgu, 
11) złoty medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „EUREKA” 

w Brukseli . 
Ponadto projekt ten został nagrodzony równieŜ przez Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego - 

Prof. Barbarę Kudrycką. 
W Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, na który składa się System Zarządzania 

Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 i System Zarządzania Środowiskowego według normy 
PN-EN ISO 14001:2005. Funkcjonujący system pozwala na spełnienie nie tylko wymogów norm ale 
teŜ stanowi o świadomości potrzeby ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych 
usług. 

OŚ „WARTA” S.A. jest członkiem porozumienia o współpracy w ramach Częstochowskiego Klastra 
Komunalnego „Aglomeracja”. Akces udziału w inicjatywie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
zgłosiło kilkadziesiąt podmiotów, firm i instytucji. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie sieci stałej 
współpracy w obszarze działań technicznych i organizacyjnych w usługach publicznych, niezbędnych 
do funkcjonowania miasta i regionu, między innymi w zakresie ochrony środowiska. 

                                                 
3

 Udział Gminy Częstochowa: 100%. Spółka powstała w 2002 r. w wyniku przekształceń likwidacyjnych Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta” - 
Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 908/LXIX/02 z dnia 10.10.2002r. Spółka prowadzi działalność w zakresie oczyszczania i odprowadzania 
ścieków komunalnych oraz przemysłowych dla Miasta Częstochowy a takŜe wywozu i unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku procesu 
oczyszczania. 
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WYNIKI FINANSOWE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” S.A. 
TABELA  

NR 23  

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

Plan 2012r.  
Wykonanie 

planu 2012r. 
(szacunkowe) 

5 : 4 
%  

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł 32 305 000 30 696 279 95,02 

II Koszty ogółem zł 28 368 800 29 223 305 103,01 

III Zysk (strata) na działalności gospodarczej zł 3 936 200 1 472 974 37,42 

IV Zysk (strata) brutto zł 3 936 200 1 472 974 37,42 

V Obowiązkowe obciąŜenie wyniku 
finansowego zł 760 200 244 935 32,22 

VI Zysk (strata) netto zł 3 176 000 1 230 039 38,73 

VII Rentowność sprzedaŜy netto % 10,49 4,34 41,37 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł 3 176 000 1 230 039 38,73 

 

 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie4 
 
W 2012 roku Spółka kontynuowała realizację następujących programów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej: 
- rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny nakład netto projektu wynosi 
45 359 448 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 17 840 788 zł. W ramach 
tego projektu w 2012 roku realizowane były następujące zadania: zamknięcie techniczne I kwatery 
składowej – wartość nakładów netto 1 743 232 zł oraz budowa zakładu kompostowego - wartość 
nakładów netto wynosi 28 399 000 zł, a przewidywane zakończenie inwestycji to 2014 rok. 

- system selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym - Miasto Częstochowa 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Koszt netto 
projektu wynosi 4 924 600 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego - 3 683 566 zł. W ramach tego projektu w 2012 roku realizowane były 
następujące zadania: przygotowanie 200 Terenowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych – wartość nakładów netto 920 700 zł, przygotowanie 5 Terenowych Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Biodegradowalnych – wartość nakładów netto 52 500 zł, budowa 
i wyposaŜenie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wartość 
nakładów netto 205 600 zł oraz zadania związane z edukacją i promocją. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała zadanie własne Gminy Miasta Częstochowy 

w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Określony został system 
gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Częstochowy m.in.; poprzez wykonanie analiz 
niezbędnych do podjęcia uchwał określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach (j.t. Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zm.). Po kompleksowej analizie 

                                                 
4

  Udział Gminy Częstochowa: 100%. Spółka powstała w 1997r. w wyniku przekształceń zakładu budŜetowego pn. Zakład Gospodarki Odpadami 
w Częstochowie - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 354/XLI/97 z dnia 19 czerwca 1997. Spółka zarządza składowiskiem odpadów 
i prowadzi swą zasadniczą działalność w zakresie unieszkodliwianie odpadów, odzyskiwania i zagospodarowywania surowców oraz pozyskiwania 
biogazu przetwarzanego na energię elektryczną. Podstawową grupą odpadów unieszkodliwianych na składowisku są odpady komunalne. 
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danych przedłoŜony został Radzie Miasta Częstochowy pakiet uchwał dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

Dodatkowo w 2012 r. spółka prowadziła działania mające na celu likwidację „dzikich wysypisk 
śmieci” na terenie Miasta Częstochowy. W ramach działalności spółki funkcjonował Mobilny Punkt 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Zorganizowano Terenowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz przeprowadzono jednorazowe wykoszenie traw na terenach naleŜących do gminy. 

W okresie sprawozdawczym w spółce został odnowiony certyfikat Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania: PE-EN ISO 9001:2009, PE-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 oraz został 
przeprowadzony audyt europejskiego systemu zarządzania środowiskowego EMAS.  

Spółka przeprowadziła w okresie od 03.10.2011 r. do 21.05.2012 r. V edycję konkursu „Czysta 
Częstochowa” polegającego na zbiórce zuŜytych baterii i sprzętu elektronicznego przez uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjum i dzieci z przedszkola. Ogłoszona została równieŜ VI edycja tego 
konkursu, którego finał odbędzie się w czerwcu 2013 r.  

W 2012 roku ogółem przyjęto 73 386 Mg odpadów komunalnych, z tego: 
- poddano procesowi odzysku:60 492 Mg, 
- poddano procesowi recyklingu organicznego: 27 128 Mg, 
- sprzedano odpady pochodzące z procesu odzysku w ilości: 1 665 Mg. 

 
WYNIKI FINANSOWE CZĘSTOCHOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO 

SP. Z O.O. W SOBUCZYNIE 
TABELA 

NR 24 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Plan 2012r.  Wykonanie planu 
2012r. (szacunkowe) 

5 : 4  
%  

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł 13 332 499 13 993 561 104,96 

II Koszty działalności ogółem zł 12 097 750 14 962 567 123,68 

III Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
brutto zł 1 234 750 - 969 005 - 78,48 

IV Zysk (strata) brutto zł 1 234 750 - 969 005 - 78,48 

V Obowiązkowe obciąŜenie wyniku 
finansowego zł 234 602 117 551 50,11 

VI Zysk (strata) netto zł 1 00 148 - 1 086 556 - 108,64 

VII Rentowność sprzedaŜy netto  % 8 - 8 - 103,51 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł 1 000 148 - 1 086 556 - 108,64 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.5  

MPK w Częstochowie Sp. z o. o. jest jednoosobową spółką Miasta Częstochowy, wpisaną 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000125412 i została powołana w celu 
realizowania zadania własnego Gminy Częstochowa – zadania uŜyteczności publicznej – lokalnego 
pasaŜerskiego transportu zbiorowego.  

Wprowadzenie od 2009 roku nowych zasad funkcjonowania Spółki, jako podmiotu wewnętrznego, 
związane było z wymogami wchodzącego w Ŝycie z dniem 3 grudnia 2009 roku unijnego 
Rozporządzenia Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku, 
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady, na jakich Spółka wykonywała, w ogólnym, 
publicznym interesie gospodarczym zadania własne gminy w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego w 2012 roku była Umowa wykonawcza na świadczenie usług przewozowych, dotycząca 
realizacji zadania własnego Miasta Częstochowy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 
zawarta w dniu 2 grudnia 2009 roku pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa, reprezentowaną przez 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu a MPK w Częstochowie Sp. z o. o. - czasookres zawarcia umowy 
wynosi 10 lat dla komunikacji autobusowej i 15 lat dla komunikacji tramwajowej.  

                                                 
5
 Udział Gminy Częstochowa: 100%. Spółka powstała w 2000 r. w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w jednoosobową 

spółkę Gminy Częstochowa - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 262/XXIII/2000 z 20.03.2000 r. Spółka świadczy usługi w zakresie 
komunikacji miejskiej na terenie miasta Częstochowy oraz gmin: Blachownia, Olsztyn, Poczesna i Mstów. 
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Oprócz realizacji usług transportu pasaŜerskiego na terenie Miasta Częstochowy, Spółka 
realizowała w 2012 roku przewozy na terenie gmin: Poczesna, Olsztyn, Blachownia i Mstów.  

Realizując podstawowe zadania przewozowe w 2012 roku Spółka kontynuowała działania 
w kierunku poprawy jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa i komfortu podróŜujących, 
punktualności, sprawności technicznej, elastyczności i szybkości reagowania poprzez: 
- unowocześnienie taboru tramwajowego, 
- racjonalizację kosztów, 
- poprawę organizacji pracy, szczególnie w zakresie szybkości reagowania i przekazywania 

informacji w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania,   
- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy: podwyŜszenie standardów obsługi bezpośredniej 

pasaŜerów oraz kształtowanie pozytywnego odbioru przez opinię publiczną ( prasa, media). 
 

W 2012 roku dokonano największych inwestycji w Spółce w zakresie odnowienia taboru 
tramwajowego i infrastruktury na przestrzeni ostatnich lat. Zrealizowano zakup 7 nowych składów 
tramwajowych marki TWIST wraz z pakietami eksploatacyjno–naprawczym i naprawczym, 
specjalistycznym wyposaŜeniem obsługowym i tokarką podtorową. Zakup został zrealizowany zgodnie 
z umową o dofinansowanie projektu „Zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii 
tramwajowej w Częstochowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007- 2013r. Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.2.” Transport publiczny”. Łączna 
wartość netto projektu – 41 230 000 zł z tego dofinansowanie wyniosło 35 045 500 zł (85%). 
W zakresie projektu rozliczono 33 293 225 zł z przyznanego dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wniosek 
o płatność końcową, dotyczący dofinansowania w wysokości 1 752 275 zł zostanie złoŜony w lutym 
2013r.  

Drugą co do wielkości inwestycją realizowaną w 2012 r. była budowa hali na specjalistyczne 
wyposaŜenie obsługowe tramwajów wraz z rozbudową i przebudową układu torowo–sieciowego 
zajezdni tramwajowej MPK w Częstochowie Sp. z o.o. – Etap I. Wartość brutto inwestycji wynosi 
5 981 918 zł. W dniach 20 i 21 grudnia 2012 odbyły się komisyjne odbiory obiektu. Pozwolenie 
na uŜytkowanie zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Częstochowy i obowiązuje od dnia 28 grudnia 2012 r.  

W grudniu 2012 roku dokonano zakupu 6 szt. uŜywanych autobusów typu IKARUS 280.70E 
z Miejskiego Zakładu Autobusowego w Warszawie. Zakupione autobusy pozwalają na utrzymanie 
zaplanowanej obsługi linii autobusowych mimo wycofania wyeksploatowanych pojazdów, których 
naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie. 

Spółka w 2012 roku kontynuowała współpracę z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu 
w Częstochowie w celu poprawy efektywności i ekonomiki realizacji zadań przewozowych. W 2013 
roku współpraca ta ma dotyczyć m.in. badań napełnień linii autobusowych.  

Podjęto takŜe działania mające na celu poprawę jakości obsługi klienta poprzez: 
- wydłuŜenie czasu pracy w Biurze Obsługi PasaŜera przy Alei Niepodległości 30 w kaŜdy czwartek 

do godz. 17.00, 
- wydłuŜenie czasu pracy w Dziale Obsługi PasaŜera w sprawie przyjmowania skarg i wniosków 

w kaŜdy wtorek do godz. 16.00, 
- uruchomienie w kaŜdym punkcie kasowym Spółki na terenie miasta drugiego stanowiska (okienka) 

do sprzedaŜy biletów, 
- zamontowanie w Centrum Handlowym M 1, Galerii Jurajskiej oraz w sklepie Społem przy 

Alei Armii Krajowej 42 trzech automatów biletowych umoŜliwiających zakup biletów jednorazowych 
i okresowych, 

- umoŜliwienie dokonywania zakupu biletów jednorazowych przez telefon komórkowy. 
 
W 2012 roku dwukrotnie zwiększono kapitał zakładowy Spółki w formie wkładów pienięŜnych: 

- w dniu 3 września 2012 r. na podstawie Uchwały Nr 25/2012 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy został podwyŜszony o kwotę 5 000 000 zł; 

- w dniu 23 listopada na podstawie Uchwały Nr 26/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Wspólników kapitał zakładowy został podwyŜszony o kwotę 491 000 zł. 
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WYNIKI FINANSOWE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. TABELA  
NR 25 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

Plan 2012r.  
Wykonanie planu 

2012r. 
(szacunkowe) 

5 : 4 
%  

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł 87 413 525 85 115 249 97,37 

II Koszty ogółem zł 87 392 759 86 966 096 99,51 

III Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej 

zł 20 766 - 1 850 847 - 

IV Zysk (strata) brutto  zł 20 766 - 1 850 847 - 

V Obowiązkowe obciąŜenia wyniku 
finansowego zł 0 190 494 - 

VI Zysk (strata) netto zł 20 766 - 2 041 341 - 

VII Rentowność sprzedaŜy netto % 0,02 - 2,40 - 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł 20 766 - 2 041 341 - 

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Częstochowie Sp. z o.o.4 
 
W 2012 r. utrzymano na niezmienionym poziomie wysokość zaliczek na koszty zarządzania dla 

wspólnot mieszkaniowych pomimo ogólnego wzrostu cen. Spółka współpracowała ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi w zakresie termomodernizacji budynków. W efekcie zakończono termomodernizację 
51 budynków z wykorzystaniem kredytów finansowych na kwotę 15 977 269 zł przy zaangaŜowaniu 
środków własnych wspólnot mieszkaniowych w kwocie 1 742 638 zł i uzyskaniem premii 
termomodernizacyjnych w łącznej kwocie 2 772 361 zł. 

W omawianym okresie realizowany był projekt pomocy zadłuŜonym lokatorom mieszkań 
komunalnych polegający na współpracy Spółki, Centrum Integracji Społecznej i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który umoŜliwił sukcesywną spłatę zadłuŜenia czynszowego. 

W 2012 roku Spółka kontynuowała działania mające na celu obniŜenie wydatków finansowych, 
w tym kosztów administrowania zasobami, tj. wynagrodzeń i pochodnych, materiałów, usług 
transportowych, usług utrzymania posesji.  

W dniu 20 grudnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr 27/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników został podwyŜszony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 405 500,00 zł (aport w postaci 
nieruchomości gruntowych oraz wkład pienięŜny). 

                                                 
4

Udział Gminy Częstochowa: 100% Spółka powstała w 1997r. w wyniku przekształcenia zakładu budŜetowego pn. Zarząd Budynków 
Komunalnych w Częstochowie - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 479/LVII/98 z dnia 16.06.1998 . Przedmiotem działalności Spółki jest 
przede wszystkim zarządzanie komunalnym zasobem lokali  mieszkalnych i uŜytkowych Gminy oraz nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych 
a takŜe budowanie domów mieszkalnych w ramach TBS i ich eksploatacja na zasadach najmu. 
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WYNIKI FINANSOWE ZGM TBS SP. Z O.O. TABELA  
NR 26 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
miary Plan 2012r.  

Wykonanie planu 
2012r. 

(szacunkowe) 

5 : 4  
%  

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł 78 274 000 78 979 00 100,90 

II Koszty ogółem zł 77 125 900 76 879 00 99,68 

III Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej zł 1 148 100 2 100 100 182,91 

IV Zysk (strata) brutto zł 1 148 100 2 100 100 182,91 

V Obowiązkowe obciąŜenie wyniku 
finansowego 

zł 945 000 1 100 000 116,40 

VI Zysk (strata) netto zł 203 100 1 000 000 492,37 

VII Rentowność sprzedaŜy % 0,26 1,26 487,97 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł 203 100 1 000 000 492,37 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 5 

W roku 2012 priorytety działań Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
koncentrowały się głównie na:  
- kontynuacji realizowanych projektów finansowanych ze środków budŜetu państwa i Unii 

Europejskiej, w tym na udzielaniu poŜyczek z Funduszu PoŜyczkowego dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, 

- rozpoczęciu realizacji nowych projektów finansowanych ze środków budŜetu państwa i Unii 
Europejskiej, 

- przygotowywaniu nowych projektów na rzecz przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy i jednostek 
samorządu terytorialnego, 

- realizacji usług szkoleniowych, 
- wspieraniu lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, 
- zarządzaniu Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. 

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała realizację oraz rozpoczęła realizację 
następujących projektów: 
- Fundusz PoŜyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego 

w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”,  
- „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego”, 
- „Dobry Fach to szansa pracy”,  
- „ŚcieŜka edukacyjna drogą do sukcesu”,  
- „Zaprzyjaźnij się z komputerem”,  
- „I Ty moŜesz zostać ratownikiem medycznym”, 
- „Edukujmy się wspólnie”, 
- „Szkolenia szansą na rozwój”, 
- „Moja firma”, 
- „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU (PK KSU)”, 
- „Green IT Network Europe” - projekt partnerski realizowany w ramach inicjatywy wspólnotowej 

INTERREG IVC. Rrealizacja projektu planowana jest w okresie styczeń 2012-grudzień 2014, 
- „Nauka sekretem sukcesu”,  

                                                 
5

Gmina Częstochowa posiada 100% akcji. Spółka powstała w 1992 r. - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 258/XXX/92 
z 2.07.1992r. Przedmiotem działalności Spółki jest inicjowanie i podejmowanie działań stymulujących rozwój gospodarczy 
regionu poprzez wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), współpracę z władzami 
samorządowymi w celu opracowania programów i planów rozwoju, administrowanie programami wsparcia dla MŚP 
oraz pełnienie roli edukacyjnej w przekazywaniu doświadczeń i rozwiązań w zakresie polityki regionalnej a takŜe wspomaganie 
inwestorów w podejmowaniu działalności w regionie oraz promocję gospodarczą. 
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- „Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez 
utworzenie Centrum Transferu Technologii” , 

W omawianym okresie Spółka prowadziła działania mające na celu wspieranie lokalnego 
i regionalnego rozwoju gospodarczego. Działania podejmowane w tym zakresie obejmowały m.in.: 
- opracowanie i realizację projektów adresowanych do przedsiębiorców i jednostek samorządowych 

w mieście i regionie, 
- współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta 

i regionu, w tym z Częstochowską LoŜą Business Centre Club, Studenckim Forum Business 
Centre Club PCz., powiatowymi urzędami pracy, Politechniką Częstochowską i Akademią 
im. Jana Długosza, lokalnymi i regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu oraz z organizacjami 
pozarządowymi, 

- realizację bądź współudział w realizacji szkoleń i konferencji dot. finansowania działalności 
gospodarczej w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, 

- uczestnictwo Zarządu Agencji w pracach: Rady ds. ZrównowaŜonego Rozwoju, Krajowego Forum 
Parków Przemysłowych, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.  

W roku 2012 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. kontynuowała cykl spotkań 
pn. „Śniadanie z Przedsiębiorcami”. Odbywają się one w budynku Częstochowskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. 

Celem spotkań jest: 
- identyfikacja i diagnoza potrzeb przedsiębiorców oraz gromadzenie informacji na temat ich 

zapotrzebowania technologicznego, 
- kojarzenie przedsiębiorców ze środowiskami naukowymi i jednostkami badawczymi, 
- poprawa wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami w celu tworzenia sieci współpracy 

środowisk biznesowych, 
- poprawa dostępu do najnowszych informacji na temat moŜliwości finansowania działalności 

przedsiębiorstw, w tym z programów Unii Europejskiej, 
- poprawa kontaktów przedsiębiorców z władzami Miasta Częstochowy, 
- zapoznanie uczestników spotkań z działalnością i ofertą Agencji Rozwoju Regionalnego 

w Częstochowie SA oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Częstochowy. 
W sierpniu 2012 r. Gmina Miasto Częstochowa dokonała wykupu 1 akcji naleŜącej do Gminy 

Koniecpol. W związku z powyŜszym Gmina Miasto Częstochowa stała się jedynym akcjonariuszem 
Spółki (posiada 100% akcji). 

W dniu 28 września 2012 r. na podstawie Uchwały Nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
2 220 000 zł. PodwyŜszenie nastąpiło w formie wniesienia przez Gminę Miasto Częstochowa wkładu 
pienięŜnego w wysokości 150 000,00 zł oraz wkładu niepienięŜnego w postaci aportu rzeczowego 
w formie nieruchomości zlokalizowanej w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49. 

W roku 2012 członkowie Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzili 
szereg działań proinwestycyjnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami, obejmujących: 
- aktywność na rynku krajowym w celu pozyskania inwestorów dla Miasta Częstochowy,  
- monitoring rynku potencjalnych inwestycji, 
- przygotowywanie ofert dla potencjalnych inwestorów, 
- udział w licznych spotkaniach na terenie całego kraju z potencjalnymi inwestorami 

oraz z podobnymi do ARR w Częstochowie S.A. jednostkami, w celu wymiany doświadczeń, 
- w związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu 

niepienięŜnego w postaci aportu rzeczowego w formie nieruchomości zlokalizowanej 
w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49 przez Gminę Miasto Częstochowa, Zarząd 
rozpoczął postępowanie mające na celu wyłonienie inwestora dla przeprowadzenia rewitalizacji 
przestrzeni miejskiej na terenie przedmiotowej nieruchomości. 

 



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 57 z 230 

 

WYNIKI FINANSOWE ARR S.A.  TABELA  
NR 27 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
miary Plan 2012r.  

Wykonanie planu 
2012r. 

(szacunkowe) 

5 : 4  
%  

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł 8 728 373 5 376 669 61,62 

II Koszty ogółem zł 8 670 895 5 327 437 61,44 

III Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej 

zł 57 478 49 232 85,65 

IV Zysk (strata) brutto zł 57 478 49 232 85,65 

V Obowiązkowe obciąŜenie wyniku 
finansowego zł - - - 

VI Zysk netto zł 57 478 49 232  85,65 

VII Rentowność sprzedaŜy % 0,66 0,92 139,40 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł 57 478 49 232 85,65 

 
 
Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie6 

 
Do zadań Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji naleŜą sprawy zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki ściekowej na obszarze działania Związku o powierzchni 1000 
km2 zamieszkałego przez 360 000 mieszkańców. W ostatnich latach w gminach będących 
uczestnikami Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji wysokiego tempa nabrały 
inwestycje słuŜące ochronie środowiska. Zapewniają one ograniczenie wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do środowiska, a globalnie pomagają w poprawie jakości wód w naszym 
kraju, na co uwagę zwróciła Komisja Europejska. 

Związek Komunalny jest właścicielem (posiada 100% akcji) Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Przedsiębiorstwo realizuje zadania Związku w zakresie 
spraw zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej oraz eksploatacji systemu wodociągowego 
i kanalizacyjnego będącego własnością Związku. 

W ramach czynności zapobiegawczych i konserwacyjnych w roku 2012 Spółka przeprowadziła 
następujące działania: 
- diagnostykę sieci wodociągowej w celu wykrywania i dokładnej lokalizacji nieszczelności oraz 

awarii sieci wodociągowej - w wyniku realizacji przedmiotowych działań sprawdzono sieć 
wodociągową o łącznej długości 623 km ujawniając i lokalizując łącznie 423 awarie, 

- płukanie sieci wodociągowej przy uŜyciu metody hydropneumatycznej – 41,50 km sieci, 
- przeglądy uzbrojenia sieci wodociągowej, 
- oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej. 

Rozszerzono zakres prac nad ewidencją sieci wodociągowej w systemie GIS o istotne dane 
z usuwanych awarii i czynności eksploatacyjnych. Działanie to pozwoliło na bardzo dokładną 
weryfikację danych o stanie sieci wodociągowych. 

Wielokierunkowe działania w ramach eksploatacji sieci wodociągowej zaowocowały utrzymaniem 
strat wody w Przedsiębiorstwie na bardzo niskim poziomie. W roku 2012 straty wody w Częstochowie 
wyniosły 12,97% (w roku 2011 wynosiły 12,40%). Średni wskaźnik strat wody w duŜych polskich 
przedsiębiorstwach wodociągowych wynosi 14,40% (według danych z Izby Gospodarczej Wodociągi 
Polskie z 2011 roku). 
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 Rok powstania: 1991 - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 114/XV/91 z dnia 12 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku 

Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacyjnych. O utworzeniu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji (zwanym dalej 
Związkiem) zadecydowała zgodna wola Gmin, w celu prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, w oparciu o istniejący w roku 1990 i dobrze 
działający zintegrowany system zaopatrzenia w wodę gmin z centralnego wodociągu częstochowskiego. W Związku uczestniczy 10 Gmin: 

Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Mykanów, Olsztyn, Mstów, Konopiska, Poczesna, Rędziny i Miedźno.  



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 58 z 230 

W skali całego Przedsiębiorstwa w roku 2012 zanotowano wzrost długości sieci o 14,74 km - na 
dzień 31.12.2012 wynosi ona 2 307,71 km. Długość sieci wodociągowej wyłącznie w Częstochowie 
na dzień 31.12.2012r wynosi 1058,03 km.  

W 2012 r. nastąpił wzrost długości sieci kanalizacyjnej o 14,06 km. Na dzień 31.12.2012r wynosi 
ona 1 052,48 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w samej Częstochowie na dzień 31.12.2012r. 
wynosi 693,27 km.  

W 2012 roku zakończono następujące inwestycje: 
- rozbudowano sieć wodociągową o 3 253,7 mb - wartość 827 826 zł , 
- dokonano renowacji 1 456 mb kanalizacji sanitarnej o wartości 2 018 118 zł,  
- przebudowano sieć wodociągową o łącznej długości 2 099 mb o wartości 2 417 131 zł . 

W omawianym okresie Spółka przystąpiła do programu finansowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy podłączeń budynków do istniejącego 
lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacji. Wsparciem finansowym objęte jest 
zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych 
(w tym równieŜ zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach 
agroturystycznych oraz w obiektach uŜyteczności publicznej. Dofinansowanie jest do 90% kosztów 
kwalifikowanych poniesionych na realizacje inwestycji w tym: 10% stanowią koszty własne inwestora, 
45% to forma bezzwrotna – dotacja oraz 45% to poŜyczka preferencyjna oprocentowana 3,5% w skali 
roku. 

Prawidłowość przyjętych priorytetów w działalności Przedsiębiorstwa w minionym roku zyskało 
uznanie zewnętrznych instytucji oceniających, m.in.: nominowanie Przedsiębiorstwa do Europejskiej 
Nagrody EMAS 2012 w kategorii duŜe przedsiębiorstwo sektora publicznego, uzyskanie po raz ósmy 
statuetki oraz tytułu „Gazeli Biznesu”, tytuł Geparda Biznesu oraz wyróŜnienie w konkursie „Panteon 
Polskiej Ekologii – 2012”.  

 
Wyniki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. TABELA  

NR 28 

Lp. Wyszczególnienie  Jedn. 
miary 

Plan 2012r. Wykonanie planu 
2012 r. 

(szacunkowe) 

5:4 
% 

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł 112 583 076 112 895 711 100,28 

II Koszty ogółem zł 110 330 205 108 385 012 98,24 

III Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej zł 2 252 871 4 537 700 201,42 

IV Zysk (strata) brutto zł 2 252 871 4 510 699 200,22 

V Obowiązkowe obciąŜenia wyniku 
finansowego zł 428 045  316 114 73,85 

VI Zysk (strata ) netto zł 1 824 826 4 194 585 229,86 

VII Rentowność sprzedaŜy netto % 1,62 3,72 229,63 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł - - - 

 
Częstochowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 7 
 
Spółka nie podjęła działalności w latach 2007-2012. Spółka powstała w celu utworzenia 

niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który miał rozpocząć działalność medyczną po 
zakończeniu działalności Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, dla zapewnienia ciągłości 
świadczeń medycznych. W okresie objętym sprawozdaniem Miejski Szpital Zespolony 
w Częstochowie funkcjonował w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
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 Udział Gminy Częstochowa: 100%. Spółka powstała w 2007 r. - Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 230/XX/2007 z 13.12.2007r. powstała 
w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który miał rozpocząć działalność medyczną po zakończeniu działalności Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie, dla zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych. 
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i nie została podjęta uchwała o jego likwidacji. Podjęcie działalności przez Spółkę uzaleŜnione było 
od wdroŜenia ustaw reformujących polski system ochrony zdrowia.  

10 maja 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa o działalności leczniczej, która 
weszła w Ŝycie z dniem 1 lipca 2011 r. (część artykułów obowiązuje od stycznia 2012 r.) zastępując 
jednocześnie ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Przekształcenie szpitali w spółki zgodnie z nową 
ustawą moŜe być dokonane bez konieczności uprzedniej likwidacji szpitala NZOZ-u. Spółka powstała 
w wyniku przekształcenia szpitala ma być następcą prawnym SPZOZ-u przejmując jego prawa 
i obowiązki. Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki w okresie do dnia 
31 grudnia 2013 r. będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych na dzień 
31 grudnia 2009 r. 

Spółka nie podjęła działalności gospodarczej. Koszty poniesione w 2012 roku dotyczyły obowiązku 
dokonania zmiany w KRS (zmiany w organach Spółki). Wygenerowany zysk pochodzi z odsetek 
od lokat bankowych. 

 
Wyniki Częstochowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. TABELA  

NR 29 

Lp. Wyszczególnienie  Jedn. 
miary 

Plan 2012r. Wykonanie planu 
2012 r. 

(szacunkowe) 

5:4 
% 

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł - 1 564 - 

II Koszty ogółem zł - 1 000 - 

III Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej zł - 564 - 

IV Zysk (strata) brutto zł - - - 

V Obowiązkowe obciąŜenia wyniku 
finansowego 

zł - - - 

VI Zysk (strata ) netto zł - 564 - 

VII Rentowność sprzedaŜy netto % - - - 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł - 564 - 

 
 

Hala Sportowa Częstochowa Sp.z o.o.
8
 

 
Pierwotnie Spółka była zarejestrowana pod nazwą: Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskiej Sp. 

z o.o. i. została utworzona na mocy Uchwały Nr 366/XLII/97Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 
1997 r. Spółka nigdy nie podjęła działalności. 

W listopadzie 2012r. została zmieniona nazwa Spółki na: Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. 
oraz zostały zmienione zapisy aktu załoŜycielskiego m.in.: poprzez rozszerzenie przedmiotu 
działalności w taki sposób, aby Spółka mogła zarządzać i administrować wielofunkcyjną halą sportową 
przy ulicy śuŜlowej 4 w Częstochowie.”  

W 2012 roku Spółka nie podjęła działalności gospodarczej. Koszty poniesione w 2012 roku 
dotyczyły obowiązku dokonania zmian w KRS (zmiany w organach Spółki, zmiana umowy). Jedyne 
przychody pochodzą z uzyskanych odsetek od lokat bankowych. 
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  Udział Gminy Częstochowa: 100%. Do listopada 2012 r. Spółka działała pod nazwą: Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskiej Sp. z o.o. 
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WYNIKI HALI SPORTOWEJ CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. TABELA  
NR 30 

Lp. Wyszczególnienie  Jedn. 
miary 

Plan 2012r. Wykonanie planu 
2012 r. 

(szacunkowe) 

5:4 
% 

1 2 3 4 5 6 

I Przychody ogółem zł - 1 588 - 

II Koszty ogółem zł - 2 345 - 

III Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej 

zł - - 757 - 

IV Zysk (strata) brutto zł - - - 

V Obowiązkowe obciąŜenia wyniku 
finansowego zł - - - 

VI Zysk (strata ) netto zł - - 757 - 

VII Rentowność sprzedaŜy netto % - - - 

VIII Dopłata do spółek prawa handlowego zł - - - 

IX Wynik finansowy po rozliczeniu dopłat zł - -757 - 

 



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 61 z 230 

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
W zakresie ochrony środowiska kontynuowano działania proekologiczne dotyczące poprawy stanu 

środowiska, a takŜe wykonywano zadania z zakresu utrzymania terenów zieleni miejskiej, terenów 
leśnych i wartości przyrodniczych. 
 
Realizacja celów określonych w programie ochrony środowiska  
 
Przeprowadzono następujące działania z zakresu: 
- likwidacji dzikich wysypisk, 
- zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 
- likwidacji niskiej emisji, 
- likwidacji elementów budowlanych zawierających azbest, 
- edukacji ekologicznej. 
 
Likwidacja dzikich wysypisk  

Na terenie miasta zlikwidowano 27 dzikich wysypisk. 
 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 

Zbiórka odbyła się w 73 punktach miasta zgodnie z harmonogramem ustalonym wcześniej 
z administracją osiedli mieszkaniowych. Zebrano 29 483 tony odpadów. W ramach akcji „Czysta 
Częstochowa” Urząd współpracuje z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, które zajmuje 
się zbiórką odpadów niebezpiecznych na terenie miasta od 2005 r. 
 

Likwidacja niskiej emisji 

Na montaŜ kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy oraz słuŜących 
do wytwarzania ciepłej wody uŜytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta 
Częstochowy realizowanych przez osoby fizyczne przyznano dofinansowanie z budŜetu miasta 
Częstochowy w kwocie 6 000 zł. Na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowanych przez osoby fizyczne przyznano 
dofinansowanie z budŜetu miasta Częstochowy w kwocie 48 934 zł. 
 
Likwidacja elementów budowlanych zawierających azbest 

W 2012 r. w ramach likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie miasta 
Częstochowy zostało zlikwidowane przez właścicieli nieruchomości 12,34 tony tych wyrobów. 
Na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych 
i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne przyznano dofinansowanie z budŜetu miasta 
Częstochowy w kwocie 3 472 zł. 
 
Edukacja ekologiczna 

Współpracowano ze szkołami i innymi organizacjami przy organizowaniu konkursów i warsztatów. 
Ufundowano nagrody ksiąŜkowe i rzeczowe dla laureatów w konkursach organizowanych przez: 
- Stowarzyszenie „Inicjatywa Wspierania Szkoły Nr 18” z okazji obchodów „Dnia Ziemi”, „Dnia 

Wody” oraz „Pomników przyrody w Częstochowie”, 
- Zespół Harcerstwa Polskiego z okazji „Eko-weekendu” oraz „Dnia bez samochodu”, 
- Stowarzyszenie „Podaj Dalej” - „Oddając komuś nakrętkę podajesz komuś rękę”, 
Ponadto przekazano dotacje na małe granty dla: 
- Zespołu Harcerstwa Polskiego na zadanie „Przygoda z przyrodą”; 
- Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie - „Miejsce, które nie moŜe zginąć – szukamy pomników 

przyrody dla miasta Częstochowy”. 
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Utrzymanie oraz pielęgnacja terenów zieleni i realizacja zadań z rolnictwa, gospodarki leśnej 
 
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej 

W 2012 roku w ramach utrzymania zieleni prowadzono prace na 360 obiektach zieleni miejskiej 
o łącznej powierzchni 296,13 ha, w tym w parkach, na zieleńcach oraz w pasach zieleni ulicznej. 
Pielęgnacja zieleni na terenach pozostających w stałym utrzymaniu obejmowała pełen zakres 
koniecznych do wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych, m.in.: usuwanie zanieczyszczeń, 
koszenie trawników, grabienie liści, przycinanie krzewów i Ŝywopłotów, pielenie rabat, pielęgnację 
posadzonych drzew i krzewów. Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron 736 szt. drzew w ciągach 
ulicznych, w parkach i na zieleńcach, prowadzące do poprawy bezpieczeństwa oraz eliminujące 
uciąŜliwości zgłaszane przez mieszkańców.  

Na terenach zieleni miejskiej wycięto 201 szt. drzew w złym stanie zdrowotnym, zagraŜających 
bezpieczeństwu lub niezbędnych do usunięcia z innych względów, uprzątnięto 433 wiatrołomy, 
wyfrezowano lub wykarczowano 92 pnie po ściętych drzewach. 

W pasach zieleni ulicznej, w parkach i na zieleńcach w ramach zobowiązań wynikających 
z wydanych decyzji nadzorowano posadzenie 660 szt. drzew i 14 508 szt. (5 283 m²) krzewów 
ozdobnych, jako nałoŜoną na osoby prawne i fizyczne rekompensatę za drzewa i krzewy usunięte 
z terenu miasta. 

W ramach tych prac wykonano nasadzenia m.in. w obrębie następujących obiektów: park przy 
ul. Fieldorfa-Nila, Promenada Czesława Niemena, Plac Katyński, węzeł DK-1 – Makuszyńskiego, 
Rondo Regana, zieleńce przy ulicach Bienia, Bohaterów Katynia, Pustej i Iglastej, Alei Niepodległości 
15 oraz przy ulicach Pascala, Dekabrystów, Kordeckiego, Łukasińskiego, Bialskiej, Legionów, 
Łódzkiej, Mirowskiej, Pułaskiego, Sowińskiego, Fieldorfa-Nila, Alei Wyzwolenia, Alei Wojska 
Polskiego, Alei Wolności. 

Sprawowano opiekę nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, polegającą 
na wykonywaniu prac porządkowych i utrzymaniu zieleni. Przy wykorzystaniu dotacji Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz środków Wojewody Śląskiego przeprowadzono 
gruntowny remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej na cmentarzu Ŝydowskim 
przy ul. Złotej polegający m.in.: na naprawie elementów uszkodzonych, uzupełnieniu brakujących 
elementów pomnika i obramowania oraz wykonaniu 9 granitowych tablic z nazwiskami ofiar. 

W ramach przygotowania grobów wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej do dnia Wszystkich 
Świętych rozmieszczono 400 szt. chryzantem doniczkowych, rozstawiono 315 zniczy, 2 wieńce 
i 14 wiązanek. 

Na kwietnikach stałych oraz w róŜnego typu donicach i konstrukcjach kwietnikowych 
w przewaŜającej części w jego centrum, posadzono ogółem 10 729 szt. kwiatów jednorocznych. 
Z tego 4 227 szt. kwiatów wykorzystano do obsadzenia 21 wieŜ kwiatowych rozmieszczonych na 
Placu Rady Europy, Placu Daszyńskiego, przy ul. Waszyngtona 5 oraz 66 szt. donic wiszących 
i 77 szt. donic stojących, rozlokowanych w III Alei Najświętszej Maryi Panny, na Placu Daszyńskiego, 
Starym Rynku, przy ulicach Mirowskiej i 3 Maja. W roku sprawozdawczym wykonano okresowe, 
zgodne z wymogami prawa budowlanego, przeglądy oraz niezbędne remonty i naprawy: 
- 14 koszy na śmieci i 153 ławek na terenach parków i skwerów, 
- ścieŜek Ŝwirowych w Parku Staszica, 
- urządzeń na 16 placach zabaw, m.in.: w Parku Staszica i Parku 3 Maja, parkach osiedlowych 
w dzielnicach Parkitka i Północ, w tzw. Parku Tysiąclecia, na skwerach: Sokołów, przy ulicach 
Łukasińskiego i Drzymały, na Promenadzie Czesława Niemena. Największy zakres prac związany był 
z remontem kapitalnym 2 placów zabaw: w parku przy ul. Zbyszka i na zieleńcu przy ul. Iglastej, gdzie 
zostały zamontowane nowe urządzenia zabawowe, a pod nimi połoŜono spełniającą normy 
bezpieczeństwa nawierzchnię z mat gumowych.  

Ponadto zgodnie z porozumieniem z dnia 24 kwietnia 2012 r. odtworzony został dla RSM „Hutnik” 
plac zabaw przy ul. Jesiennej 52, zlikwidowany wcześniej w związku z budową nowej nitki linii 
tramwajowej. Nadzorowane były równieŜ prace związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem 
9 fontann miejskich. Prowadzono prace polegające na wykoszeniu traw i chwastów na terenach 
niebędących w stałym utrzymaniu, a naleŜących do gminy, zlokalizowanych głównie w pasach 
drogowych i na skrzyŜowaniach dróg na powierzchni 21 000 m2. 

W Parku Staszica i Parku 3 Maja, w okresie od sierpnia do października, przy wykorzystaniu 
ptaków drapieŜnych ograniczono nadmierne ilości nocujących tam szpaków i kawek.  

Przygotowano projekty zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, w tym m.in.: Placu 
Katyńskiego, zieleńców przy ul. Bienia, ul. Skośnej, Alei Niepodległości 15, ul. Bohaterów Katynia, 
pasów zieleni przyulicznej: Alei Niepodległości, Alei Wyzwolenia, Alei Wojska Polskiego, ulic: 
Legionów, Fieldorfa-Nila, Kordeckiego, Łukasińskiego oraz Ronda Regana. 
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Ochrona wartości przyrodniczych 

W ramach uzupełnienia drzewostanu Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej, uznanej w 2006 r. przez 
Radę Miasta Częstochowy za pomnik przyrody, przy wykorzystaniu dotacji celowej z budŜetu państwa 
na prace konserwatorskie na pomnikach przyrody, zrealizowano nasadzenia 30 szt. drzew z gatunku 
brzoza brodawkowata.  

Rolnictwo, gospodarka leśna 

W 2012 r. organizowano lub współorganizowano imprezy powiązane z rolnictwem:  
- DoŜynki Jasnogórskie, wraz z konkursem na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spoŜywczego 

oraz najlepsze gospodarstwo rolne regionu częstochowskiego oraz dofinansowano organizację 
XX Krajowej Wystawy Rolniczej, 

- ufundowano i wręczono nagrody dla zawodników „Spławikowych Zawodów Wędkarskich 
Niesłyszących”. 

W celu poprawy zdrowotności zwierząt zakupiono dla Koła Pszczelarzy leki do zwalczania chorób 
pszczół. Wykonano konserwację rowów melioracyjnych na długości 3,8 km.  
 

W ramach umowy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie 
zrealizowano zadania z zakresu ochrony zwierząt: 
- całodobowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej 

44/46, 
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Częstochowa, 
- zapewnienie całodobowej opieki (w tym lekarsko-weterynaryjnej) zabłąkanym na terenie Gminy 

Częstochowa, osłabionym lub rannym zwierzętom dzikim wraz z przemieszczeniem ich do miejsca 
ich regularnego przebywania, ośrodków rehabilitacji zwierząt lub ogrodu zoologicznego. 

 
W zakresie gospodarki leśnej: 

- zamontowano 200 mb zapór zapobiegających wchodzeniu płazów na jezdnię, 
- prowadzono likwidację roślin Barszczu Sosnowskiego na ogólnej powierzchni 2,2 ha, 
- zamontowano 3 karmniki dla ptaków wraz z tablicami edukacyjnymi oraz prowadzono dokarmianie 

ptaków w sezonie zimowym, 
- prowadzono przeglądy i czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków (260 skrzynek w dziesięciu 

kompleksach leśnych i parkach na terenie miasta), 
- wykonano pielęgnację lasu na powierzchni 2 ha. 

Zabezpieczenie środowiska przed zagroŜeniami skutkami powodzi i innymi klęskami 

Ochrona przed powodzią 
Przeprowadzono wiosenny i jesienny przegląd rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie 

miasta Częstochowy. Wiosenny przegląd odbył się wspólnie z administratorami rzek i wałów 
przeciwpowodziowych, tj. RZGW w Poznaniu, Zarządem Zlewni Górnej Warty w Sieradzu, Nadzorem 
Wodnym w Częstochowie oraz Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
Oddziałem w Częstochowie. 

Analiza wyników tych przeglądów stanowi podstawę dla planowania przez administratorów zadań 
eksploatacyjnych przewidzianych do realizacji oraz ustalenia hierarchii ich waŜności. Zadania 
wprowadzane są następnie do projektu planu tych jednostek, lecz moŜliwość ich realizacji 
weryfikowana jest wysokością środków finansowych przyznawanych z budŜetu państwa. 
Przeglądowi podlegają: rzeka Warta wraz z obwałowaniami, kanał Kucelinki wraz z obwałowaniami, 
rzeka Stradomka wraz z obwałowaniami, rzeka Konopka wraz z obwałowaniami, rzeka Gorzelanka, 
rzeka Brzezinka, rzeka Szarlejka, rzeka Sobuczyna,. 
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Uczestniczono równieŜ w odbiorze końcowym zadania realizowanego na zlecenie RZGW 
w Poznaniu pn.: „ Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie m. Częstochowy 
– odcinki wałów P-X oraz L-VIII” o łącznej długości 866 mb od Alei Pokoju do mostu kolejowego. 
W ramach tego zadania odtworzono stan pierwotny wałów, doszczelniono korpus i doprowadzono 
jego parametry techniczne do wymogów projektowych. Ponadto zabezpieczono istniejąca 
infrastrukturę techniczną (uszczelniono) oraz wyremontowano elementy budowli wałowych 
(np. przepustów wałowych poprzez zamontowanie nowych klap zwrotnych). Lokalnie udroŜniono 
równieŜ koryto rzeki oraz zagospodarowano teren wzdłuŜ wału jako uŜytek zielony, a korona wału 
odcinka P-X została umocniona ścieŜką spacerową. 

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO W UJĘCIU STATYSTYCZNYM TABELA NR 31  

Rodzaj decyzji Liczba 

Uzgadniające sposób postępowania z odpadami oraz transport, miejsce i sposób ich gromadzenia 
z zakresu ustawy o odpadach 

135 

Z zakresu geologii i górnictwa 16 

Ustalające ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 12 

Z zakresu prawa wodnego 28 

Opinie i uzgodnienia z zakresu gospodarki wodnej 38 

Pozwolenia zintegrowane 1 

Zezwalające na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczające kary pienięŜne za wycięcie drzew lub 
krzewów bez zezwolenia 

913 

Z zakresu środowiskowych uwarunkowań tzw. decyzje środowiskowe 44 

Decyzja na pozyskiwanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów 7 

 RozłoŜenie na raty opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia      
 budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 

1 

Decyzja na utrzymanie i hodowlę chartów 1 

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny 1 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 40 

RAZEM 1237 

Postanowienia, uzgodnienia, zaświadczenia inne dokumenty i czynności Liczba 

Wydane postanowienia 73 

Oględziny, wizje i kontrole w terenie 2019 

Rozprawy administracyjne 12 

Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych 54 

Rozpatrzone zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków 7 

Rozpatrzone zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a które mogą 
negatywnie oddziaływać na środowisko z zakresu ochrony powietrza 

3 

Zgłoszenia instalacji powodujących emisję gazów i pyłów do powietrza 2 

Zgłoszenia instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne 12 

Zgłoszenie dot. wykorzystania ciepła Ziemi 2 

Postanowienia dot. zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych 1 

Przeglądy pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 3 

Przyjęte informacje o wytworzonych odpadach oraz sposobie gospod. wytworzonymi odpadami 50 

Kontrole gospodarstw pod kątem utrzymania czystości i porządku 228 

Kontrole gospodarstw rolnych 424 

Kontrole nieruchomości pod względem zawarcia umów na odbiór odpadów 76 

Zgłoszenia do rejestru posiadaczy odpadów 10 

Zaświadczenia z zakresu gospodarki odpadami 6 

Zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dot. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości 

35 

 Postanowienia dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gospodarki wodno- ściekowej 
i gospodarki odpadami 

70 

Uzgodnienia inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych i melioracji 6 

Wydane karty wędkarskie 358 

Zarejestrowane jednostki pływające słuŜące do amatorskiego połowu ryb 26 

Zaświadczenia o rejestracji zwierząt egzotycznych  40 

Świadectwa legalności pozyskania drewna 22 
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OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO W UJĘCIU STATYSTYCZNYM TABELA NR 31  

Kontrole gospodarstw rolnych pod względem spełnienia obowiązku ubezpieczenia 250 

Zapytania o konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 105 

Analiza wniosków osób fiz.o dofin. na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest 4 

Analiza wniosków osób fizycznych o dofinansowanie na montaŜ kolektorów słonecznych 
wspomagających system grzewczy oraz słuŜących do wytwarzania ciepłej wody uŜytkowej 

6 

Analiza wniosków osób fizycznych o dofinansowanie na modernizację systemów grzewczych  49 

 RAZEM 3953 
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IX OCHRONA ZDROWIA 
 

Podejmując działania w zakresie ochrony zdrowia i koordynacji zadań związanych z realizacją 
polityki zdrowotnej miasta, w 2012 r. realizowano następujące priorytety dotyczące: 
- zadań związanych z lecznictwem stacjonarnym, 
- zadań związanych z ratownictwem medycznym, 
- promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz upowszechniania zachowań prozdrowotnych poprzez 

działania edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych, 
- zadań związanych z opieką nad małym dzieckiem, 
- zadań dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności, 
- zadań wynikających z realizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
Restrukturyzacja funkcjonalna Miejskiego Szpitala Zespolonego  

W 2012 roku Miejski Szpital Zespolony kontynuował działania związane z poprawą warunków 
pobytu i leczenia pacjentów oraz poprawy stanu technicznego infrastruktury obiektów. W ramach 
powyŜszych priorytetów: 
1) uruchomiono działalność pracowni EMG dla potrzeb pacjentów szpitala oraz pacjentów 

ambulatoryjnych, 
2) podjęto działania związane z utworzeniem poradni podstawowej opieki zdrowotnej realizującej 

zadania w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,  
3) uruchomiono procedurę wykonywania sekcji zwłok w prosektorium Cmentarza Komunalnego 

w Częstochowie, 
4) pozyskano środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach 

w ramach priorytetu „V Środowisko-działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” 
na projekt pn.: „Termomodernizacja oraz montaŜ kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie ”. Projekt zrealizowano w 2012r .  Całkowity koszt projektu 
wynosił: 6 124 957 zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 85 %, w ramach RPO WSL: 4 935 379 
zł, środki własne dotacja Urzędu Miasta i Gminy Częstochowa w wysokości 15% - 870 949 zł oraz 
na roboty dodatkowe w kwocie 318 528 zł, 

5) w ramach umowy darowizny z Powszechnym  Zakładem Ubezpieczeń na śycie Spółka Akcyjna 
na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej, zakupiono analizator parametrów krytycznych 
w kwocie 18 000 zł dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu prowadzenia szybkiej 
diagnostyki laboratoryjnej i skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie. Kwota darowizny 
10 000 zł, 

6) w ramach umowy dotacji z Gminą Miastem Częstochowa zakupiono nowoczesny sprzęt 
medyczny na kwotę 522 679 zł, kwota dotacji 500 000 zł: 
- zestaw do laparoskopii nóŜ harmoniczny do cięcia i koagulacji, o wartości 206 358 zł dla 

potrzeb bloku operacyjnego do wykonywania zabiegów laparoskopowych, 
- aparat USG Mindrey Z6 dla potrzeb diagnostyki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - 

wartość 50 998 zł, 
- łóŜka szpitalne z szafkami sztuk -11, dla potrzeb Oddziału Udarowego o wartości 65 269 zł dla 

poprawy warunków hospitalizacji pacjentów z cięŜkim schorzeniami neurologicznymi, 
- sterylizator parowy o wartości 200 055 zł do prawidłowego funkcjonowania Centralnej 

Sterylizatorni. 

Ze środków własnych Miejski Szpital Zespolony wydatkował kwotę 741  244 zł na: 
- zakup sprzętu medycznego na kwotę 51 989 zł, 
- realizację zadań związanych z poprawą stanu technicznego, bezpieczeństwa, stanu sanitarno-

higienicznego oraz uŜytkowego poszczególnych obiektów oraz usunięcie stanów awaryjnych 
na kwotę 311 200 zł, 

- przeglądy, serwis sprzętu medycznego i pozostałych urządzeń techn. na kwotę 115 288 zł, 
- remonty sprzętu medycznego na kwotę 262 767 zł. 
Z darowizn Miejski Szpital Zespolony otrzymał środki fin. i rzeczowe w ogólnej kwocie 105 782 zł. 
 

Miejski Szpital Zespolony realizował dwa programy zdrowotne finansowane przez Gminę Miasto 
Częstochowa pn.: 
1) Profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka jelita grubego - całkowity koszt programu -

14 985 zł, w programie wzięło udział 117 osób. 
2) Profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka prostaty, całkowity koszt programu 26 190 zł, 

w programie wzięło udział 230 osób. 



Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 67 z 230 

Efekty realizowanych zadań to: 
- podniesienie standardu pomieszczeń, w których udzielane są usługi medyczne, 
- poprawa jakości udzielanych świadczeń, 
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i poprawy warunków socjalnych pacjentów szpitala, 
- lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. 
 
 Działalność Miejskiego Szpitala Zespolonego 

Miejski Szpital Zespolony realizował zadania z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który 
wynosił 59 516 958 zł. Liczba leczonych pacjentów w lecznictwie stacjonarnym wyniosła 18 291 osób. 
W Poradniach Specjalistycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego udzielono 83 086 porad. 
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Izbach Przyjęć zrealizowano 30 162 świadczeń 
ambulatoryjnych. 
 

LICZBA PACJENTÓW LECZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
ODDZIAŁACH MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W 2012 R. 

TABELA NR 32 

Nazwa Oddziału 

Liczba 
łóŜek  
 

Liczba 
leczonych 
 

Średni okres 
pobytu 

w dniach 

Wskaźnik 
wykorzystania 
łóŜek(%) 

Chorób Wewnętrznych  
(Mirowska 15 z pododdziałem ul. Bony 1/3) 72 2514 8,7 83,2 

Chorób Wewnętrznych (ul. Mickiewicza 12) 51 1733 9,6 89,6 
Chirurgiczny Ogólny z pododdziałem 
chirurgicznym ogólnym jednego dnia 52 1838 6,0 57,7 

Chirurgii Urazowo-ortopedycznej 30 1574 5,2 74,7 

Neurologiczny  21 696 6,9 62,1 

Udarowy 20 595 10,9 88,3 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 8 219 11,1 82,9 

Gruźlicy i Chorób Płuc 53 1373 11,9 84,0 

Rehabilitacyjny 26 314 23,9 78,8 

Neonatologiczny 20 938 4,0 51,5 

Ginekologiczno-połoŜniczy 40 2217 3,6 54,2 

Urologiczny 20 1320 4,5 80,8 

Dermatologiczny 22 661 9,4 77,2 

Pediatryczny 33 1141 5,7 53,9 

Dzienny psychiatryczny  30 
miejsc 182 38,6 - 

Geriatryczny 20 726 8,9 88,5 

Zakład opiekuńczo leczniczy 60 247 89,6 100,8 
Szpitalny oddział ratunkowy (pacjenci leczeni 
w rybie dziennym) 0 - - 
szpitalny oddział ratunkowy (pobyt min. 
1osobodzień) 4 3 1,7 0,3 

Ogółem: 
552 18291 8,8 79,8 
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LICZBA PORAD UDZIELONYCH W MIEJSKIM SZPITALU 
ZESPOLONYM W 2012 R 

 
TABELA NR 33 

Nazwa poradni 

Lokalizacja Liczba porad 

Poradnia Gastroenterologiczna  ul. Mirowska 15 1804 

Poradnia Kardiologiczna  ul. Mirowska 15 5137 

Poradnia Leczenia Bólu ul. Mirowska 15 5 142 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Mirowska 15 8 548 

Poradnia Chirurgii Ogólnej ul. Mirowska 15 8 681 

Poradnia Proktologiczna ul. Mirowska 15 339 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ul. Mirowska 15 16 439 

Poradnia Preluksacyjna ul. Mirowska 15 1 491 

Poradnia  Urologiczna ul. Mirowska 15 9 373 

Poradnia  Neurologiczna ul. Mirowska 15 2 653 

Poradnia Diabetologiczna  ul. Mickiewicza 12 3 926 

Poradnia Diabetologiczna ul. Bony 1/3 2 897 

Poradnia Dermatologiczna ul. Bony 1/3 5 864 

Poradnia Rehabilitacyjna ul. Mirowska 15 366 

Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Bony 1/3 8 510 

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem ul. Mirowska 1 257 

Poradnia Ginekologiczno-PołoŜnicza ul. Mickiewicza 12 1 659 

OGÓŁEM PORAD SPECJALISTYCZNYCH: 83 086 

PORADY SOR/IZBY PRZYJĘĆ MIEJSKIEGO SZPITALA 
ZESPOLONEGO: 

30 162 

OGÓŁEM PORAD: 113 248 

 
W roku sprawozdawczym MSZ uzyskał dodatkowe przychody m.in. z tytułu: 
- wynajmu pomieszczeń i dzierŜawy sprzętu w kwocie 2 087 517 zł, 
- na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne, tj. staŜyści i rezydenci 

w kwocie 488 729 zł, 
- otrzymanych darowizn – równieŜ rzeczowych w kwocie 105 782 zł, 
- gotowości świadczenia usług medycznych oraz z tytułu leczenia pacjentów nieubezpieczonych 

oraz świadczeń medycznych dla innych podmiotów w kwocie 456 762 zł, 
- praktyk pielęgniarskich w kwocie 10 335 zł, 
- wpłat za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w kwocie 615 381 zł, 
- zwiększenia przychodów finansowych poprzez pozyskanie odsetek od krótkoterminowych lokat 

oraz uzyskanie większego oprocentowania rachunku bieŜącego w kwocie 46 117 zł, 
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- renegocjacji zawartych umów kontraktowych z NFZ. 

 

Realizacja zadań związanych z ratownictwem medycznym, działalność Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego posiada 8 filii 
rozlokowanych wokół trasy DK-1 w ten sposób, aby optymalnie obsługiwać mieszkańców i skracać 
czas dojazdu karetki do pacjenta. Filie dysponują 16 zespołami ratowniczymi, w tym 
6 specjalistycznymi i 10 podstawowymi, które funkcjonują w ramach zintegrowanego ratownictwa 
medycznego.  
 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELONE PRZEZ STACJĘ POGOTOWIA 
RATUNKOWEGO I JEJ FILIE W 2012 ROKU TABELA NR 34 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń 

1. Wypadki 8052 

2. Zachorowania 34638 

Ogółem: 42690 

 
W 2012 r. w porównaniu do 2011 roku odnotowano więcej wyjazdów do wypadków, tj. o 187, mniej 

było wizyt do zachorowań tj. o 1097. 
 
W 2012 r. Stacja realizowała świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej 

i wyjazdowej opieki medycznej w POZ (podstawowa opieka zdrowotna) w filii w Dąbrowie Zielonej, 
w filii w Koniecpolu oraz w filii Kłomnice.  

 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W 2012 ROKU TABELA NR 35 

Lp. Wyszczególnienie Filia Dąbrowa Zielona Filia Koniecpol  Filia Kłomnice 

1. Wizyty lekarskie  798 763 460 

2. Porady ambulatoryjne 
lekarskie  1052 1344 488 

3. Wizyty domowe 
pielęgniarskie 57 99 8 

4. Zabiegi pielęgniarskie  1549 1704 645 

Ogółem: 3456 3910 1601 

 

W roku 2012 wykonano - 16 051 transportów tj. mniej o 1 617 niŜ w roku 2011  
 

TRANSPORT TABELA NR 36 

STACJA POGOTOWIA 
RATUNKOWEGO I FILIE 

SZPITALNY SPECJALISTYCZNY LEKARSKI DALEKI 

Kilińskiego 12 265 1 844 941 592 
Rejtana - 2 - - 
Janów 1 - - - 
Dąbrowa Zielona 286 - - 2 
Blachownia 54 - - 18 
Koniecpol 45 - - 1 
Ogółem : 12 651 1 846 941 613 

 
Stacja świadczy równieŜ usługi transportowe realizując: 
- transport specjalistyczny – 1 karetka całodobowo, 
- transport lekarski – 1 karetka w godzinach od 7.00 do 19.00, 
- transport ratowniczy – 1 karetka całodobowo, 
- transport na zlecenie szpitali – 2 karetki całodobowo i 1 karetka w godzinach od 7.00 do 19.00, 
- transport POZ – 2 karetki w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. 
 

Stacja podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2012 r. na kwotę 23 344 303 zł. 
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Dodatkowo Stacja pozyskała środki finansowe w wysokości 1532 519 zł, wykonując odpłatne usługi 
na rzecz mieszkańców miasta i na rzecz szpitali. 
Zakupiono środki trwałe na kwotę – 48 802 zł  oraz wykonano remonty na kwotę 29 711 zł. 
 

Promocja i profilaktyka zdrowotna 

Na realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę ogółem 655 356 
zł, w tym: 
1) na realizację programów zdrowotnych w ramach otwartych konkursów ofert dla podmiotów 

leczniczych wydatkowano kwotę 486 036 zł, w tym:  
- profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka prostaty – w ramach programu 

przebadano 230 osób, skierowano 9 osób do dalszej diagnostyki , co stanowi 4% badanej 
populacji, 

- profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka jelita grubego - w ramach programu 
przebadano 377 osób, skierowano 41 osób do diagnostyki specjalistycznej, co stanowi 10,9% 
badanej populacji, 

- wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
oraz korygowanie nieprawidłowości - w ramach programu przebadano 685 dzieci klas IV szkół 
podstawowych, wykryto wady postawy u 400 dzieci, co stanowi 58,3% badanej populacji, 

- szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyŜej 65 roku oraz dzieci do lat 18 chore 
na schorzenia przewlekłe i nowotworowe – w ramach programu zaszczepiono 2121 osób, 

- szczepienia przeciw grypie dla dzieci z rocznika 2007 uczęszczające do przedszkoli 
częstochowskich – w ramach programu zaszczepiono 212 dzieci, co stanowi 13,6%  populacji 
dzieci z rocznika 2007, 

- edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, onkologicznych, 
metabolicznych i alergologicznych - w ramach programu objęto indywidualną i grupową opieką 
psychologiczną 200 osób,  

- program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzaleŜnień od narkotyków - w ramach 
programu objęto pomocą psychoterapeutyczną 277 osób, 

- program profilaktyki zakaŜeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - w ramach programu 
zaszczepiono 596 dziewcząt 12-letnich, co stanowi 67,7% populacji dziewcząt z rocznika 
2000, 

- leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta 
Częstochowy w latach 2012-2014 –  do programu zakwalifikowano 12 par małŜeńskich z 34 
złoŜonych wniosków o dofinansowanie. 

 
2) na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych przeprowadzonych w ramach 

otwartych konkursów ofert wydatkowano kwotę 124 570 zł, w tym:  
- badania przesiewowe słuchu u dzieci z rocznika 2004 mieszkańców miasta Częstochowy - 

w ramach zadania przebadano 1 469 dzieci, do dalszej diagnostyki skierowano 72 dzieci, 
co stanowi 4,9% badanej populacji, 

- wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi - w zadaniu uczestniczyło 818 
kobiet; 

3) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy własnej podmiotów leczniczych i organizacji 
pozarządowych wydatkowano kwotę 44 750 zł, w tym: 
- hipoterapia wspierająca rehabilitację dzieci i młodzieŜy z niepełnosprawnością - w zajęciach 

hipoterapii wzięło udział 150 dzieci i młodzieŜy, 
- wieloaspektowe podejście do rehabilitacji dzieci z deficytami zdrowotnymi jako szansa 

wyrównywania niedoborów rozwojowych – w zadaniu uczestniczyło 20 dzieci podopiecznych 
zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci, 

- program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzaleŜnień od alkoholu – w programie udział 
wzięło 142 osoby. 

 
Efekty realizacji wymienionych działań: 

- popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, 
- poprawa świadomości zdrowotnej, 
- upowszechnienie szczepień ochronnych, 
- zapobieganie chorobom, 
- zwiększenie wykrywalności chorób, 
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców, 
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- zwiększenie dostępu do rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 
 
Inne działania z zakresu ochrony zdrowia 
 

W ramach realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Częstochowy 
na lata 2011–2015” wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich 
Rodzinom „Yava” zorganizowano konferencję pn.: „Społeczny wymiar psychiatrii”. Konferencja odbyła 
się w ramach inauguracji miejskiego programu.  

- We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, 
Częstochowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej zorganizowano konferencję 
pt. „Dzień bez tytoniu”, konferencję pt.: „Profilaktyka HIV i AIDS”, konferencję „Trzymaj formę”. 

- Współorganizowano spotkanie informacyjne w ramach akcji profilaktycznej: „Obrzęk 
limfatyczny: przyczyny, problemy, zagroŜenia”. 

Uczestniczono w Ogólnopolskiej kampanii społecznej przeciwdziałającej dyskryminacji 
i stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, pn. „Co czwarty 
z nas”. Kampania zorganizowana była przez Ministra Zdrowia. Trwała od 24 września 
do 10 października 2012 r. 

Wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „Yava” 
zorganizowano wystawę pt.: „Ego sum, qui sum”. 

 
Udział w szkoleniach, konferencjach: 
- w szkoleniu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów pn. „śywienie a zdrowie” 

zorganizowanej przez Zespół do spraw wdroŜenia na terenie Miasta Częstochowy programu 
upowszechniającego zasady zdrowego Ŝywienia wśród dzieci i młodzieŜy w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa dot. zdrowego Ŝywienia; 

- w konferencji pt.: "Modelowy Program Zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po 
Ostrych Zespołach Wieńcowych”. 

- w XI Edycji Konkursu pod nazwą „śyjmy bezpiecznie w zdrowym środowisku”. 
- w konferencji „Bezpieczna i odpowiedzialna opieka nad dziećmi przewlekle chorymi – 

konieczność zmian systemowych”. 
Efektem ww. przedsięwzięć było doskonalenie zawodowe personelu medycznego 

oraz popularyzacja wiedzy wśród młodzieŜy w zakresie m.in. palenia tytoniu, HIV i AIDS, zdrowego 
Ŝywienia oraz  promocji zdrowia. 
 

Ponadto w roku sprawozdawczym: 
- prowadzono współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w zakresie 

sporządzania i bieŜącej aktualizacji bazy danych dotyczących programów zdrowotnych 
realizowanych w mieście, 

- zorganizowano XVI edycję wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy 
im. dra. Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wręczenie nagród odbyło się 
w dniu 19 października 2012 roku w Muzeum Częstochowskim. Wpłynęły 23 wnioski. Przyznano 
6 nagród, w tym jedną I stopnia, dwie II stopnia i trzy III stopnia dla trzech lekarzy medycyny, 
jednej pielęgniarki, jednego mgr farmacji, jednego technika medycznego  oraz 5 wyróŜnień, w tym 
dla jednego emerytowanego lekarza, jednego emerytowanego mgr farmacji, dwóch pielęgniarek 
i jednej połoŜnej. 

 
Realizacja opieki nad małym dzieckiem, działalność śłobka Miejskiego 
 

Na terenie miasta funkcjonuje śłobek Miejski z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a wraz z Filią 
przy ul. Sportowej 34a, który  posiada 150 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia Ŝycia do 3 lat.  
Podział na grupy wiekowe w ww. placówkach obrazuje poniŜsze zestawienie. 
 
śŁOBEK MIEJSKI i FILIA TABELA NR 37 

Grupa wiek 

Grupa I niemowlaki od 4 miesiąca Ŝycia do 1 roku i 6 miesięcy 

Grupa II średniaki od 1 roku i 7 miesięcy do 2 lat i 4 miesięcy 

Grupa III starszaki od 2 lat i 5  miesięcy do 3 lat 
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W 2012 roku działalność śłobka Miejskiego była finansowana z budŜetu miasta – plan finansowy 
wynoszący 1 845 866 zł wykorzystano w kwocie 1 770 074 zł. 

Dochód Gminy pochodzący z opłat za pobyt dzieci i za wyŜywienie w okresie sprawozdawczym 
wyniósł – 397 712 zł. 

Ogółem średni koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do śłobka Miejskiego w 2012 roku 
wyniósł 1 586 zł, a dziecka zapisanego 1 003 zł. 

Wykorzystanie miejsc w śłobku Miejskim wyniosło 62% w przeliczeniu na dzieci średnio 
uczęszczające, a w przeliczeniu na dzieci zapisane 98%. 

W 2012 roku plan finansowy śłobka został zwiększony o kwotę dotacji w wysokości 300 618 zł, 
która została przekazana od Wojewody Śląskiego na podstawie zawartej umowy . Zgodnie z zawartą 
umową środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieŜące (wyposaŜenie oraz remonty). 
 
Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności 
 

ZADANIA Z ZAKRESU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI REALIZUJE 
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

TABELA NR 38 

Rodzaj wniosku Liczba 

ustalenie stopnia niepełnosprawności osób powyŜej 16 roku Ŝycia 11610 

zaliczenie osób do 16 roku Ŝycia jako niepełnosprawnych 788 

Ogółem: 12398 

Z analizy przyjętych wniosków wynika, Ŝe: 
- 63,1 % wniosków wpłynęło z terenu miasta Częstochowy, 
- 25,4 % wniosków wpłynęło z terenu powiatu częstochowskiego, 
- 11,5 % wniosków wpłynęło z powiatu kłobuckiego. 

 

RODZAJ ORZECZENIA WG KATEGORII WIEKOWEJ TABELA NR 39 

1) orzeczenia dla osób powyŜej 16 roku Ŝycia Liczba 

- o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności 3215 

- o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 4592 

- o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności 3005 

- o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 334 

- o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 75 

- Wydane na podstawie art. 5a ustawy 24 

ogółem: 11245 

2) orzeczenia dla osób do 16 roku Ŝycia Liczba 

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 747 

- o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 43 

- o odmowie ustalenia niepełnosprawności 9 

ogółem: 799 

Razem orzeczeń 12 044  
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Z analizy wydanych orzeczeń wynika, Ŝe: 

-  64,3 % orzeczeń dotyczyło wnioskodawców z terenu miasta Częstochowy, 
-  24,8% orzeczeń dotyczyło wnioskodawców z terenu powiatu częstochowskiego, 
-  10,6% orzeczeń dotyczyło wnioskodawców z powiatu kłobuckiego. 

 
W porównaniu do 2011 r. liczba wydanych orzeczeń wzrosła o 8,0%. 

W roku sprawozdawczym wydano równieŜ 1316 legitymacji osoby niepełnosprawnej. 
Koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 66,30 zł i w porównaniu do roku 2011 zmalał o 11,50 zł. 
Na działalność Zespołu w 2012 r. przekazano z budŜetu Wojewody dotację w kwocie 798 579 zł. 

W 2012 roku wydano 932 karty dla osób niepełnosprawnych. Z tytułu wydania kart pozyskano 
środki finansowe w wysokości 23 300 zł. 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Z godnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 roku (jt. Dz. U. z 2006 
roku Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie 
(Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) w 2012 roku przyznano Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu: premię regulaminową i dodatek specjalny za czynności kontrolne, 

W ramach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym na bieŜąco 
analizowano sytuację epidemiologiczną na terenie miasta Częstochowy m.in. w zakresie zachorowań 
na grypę. Kontynuowano działalność punktu konsultacyjnego dla osób z kontaktu z chorymi 
na inwazyjną chorobę meningokokową zlokalizowanego w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy 
ul. Mirowskiej 15. 
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X. SPRAWY SPOŁECZNE 
 

NajwaŜniejsze zadania z zakresu spraw społecznych wynikały z przyjętych na 2012 rok kierunków 
działań oraz priorytetów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy 
na lata 2007-2013 i dotyczyły: 
 ,podejmowania działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych ـ
 ,wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ـ
 ,wsparcia osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej ـ
 ,działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych ـ
 współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie przekazywania ـ

i wspierania zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym, 
 ,działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych ـ
 realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta ـ

Częstochowy na rok 2012 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki HIV/AIDS 
w mieście Częstochowa na lata 2008-2013, 

 nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), jednostek ـ
organizacyjnych pomocy społecznej, Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 
(OPOPA) oraz Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). 

 
Działania na rzecz wspierania dziecka, rodziny, osób ubogich, bezdomnych i znajdujących się 
w trudnej sytuacji Ŝyciowej 

1. We współpracy z MOPS oraz jednostkami działającymi w obszarze spraw społecznych 
realizowano: „Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2013 dla Miasta 
Częstochowy”, „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 
2006-2013”, „Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością 
na terenie Miasta Częstochowy na lata 2007-2013” oraz program „Wychowanie prorodzinne 
najskuteczniejszym programem profilaktycznym”. 

2. Działania podejmowane na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały 
do zapewnienia dzieciom z terenu naszego miasta, posiadającym postanowienia sądu, miejsc 
w placówkach opiekuńczych na terenie Częstochowy. Takie rozwiązanie umoŜliwia 
lepszą współpracę z rodzinami biologicznymi wychowanków, jak równieŜ zmniejszenie kosztów 
utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W wyniku otwartych konkursów ofert dofinansowano 
dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.: 
 w okresie 01.02 – 31.12.2012 r. Dom Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy przy ul. Zabrzańskiej 6 ـ

prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus przekazano kwotę 427 764 zł; 
 w okresie od 02.07 – 31.12.2012 r. Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ـ

im. Św. Dominika Savio przy ul. Kościelnej 53/63, prowadzoną przez Inspektorię Towarzystwa 
Salezjańskiego Św. J. Bosko z siedzibą we Wrocławiu. Na realizację zadania przekazano 
kwotę 301 680 zł. 

Ponadto przekazano środki finansowe na utrzymanie dzieci dla: 
 ;Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej 54 - 331 030 zł ـ
 .Domu Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 1 -   2 346 900 zł ـ

Zawarto równieŜ Porozumienia na zapewnienie pieczy zastępczej dla: 
 wychowanków z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 20 ـ

miasta Częstochowy, 
 ,dzieci w 8 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów 8 ـ
 .dzieci z terenu innych powiatów w 2 rodzinach zastępczych na terenie Częstochowy 2 ـ

Na utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów przekazano środki w kwocie: 
 ;dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 375 500 zł ـ
 .dla rodzin zastępczych – 882 801 zł ـ

Z uwagi na wzrastającą liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz dąŜenie 
do minimalizowania kosztów z tym związanych, w 2012 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarte 
konkursy ofert na realizację w latach 2013-2015 zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej: 
- „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 

dla 9 wychowanków w Częstochowie przy ul. Św. Brata Alberta 36/40 oraz zapewnienie opieki 
i wychowania dzieciom w wieku powyŜej 10. roku Ŝycia, częściowo lub całkowicie pozbawionym 
opieki rodzicielskiej” (zadanie zlecono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom ze Środowisk 
ZagroŜonych „Amicus” w Częstochowie), 

- „Zapewnienie opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 
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min. 50 dzieci w wieku powyŜej 7. roku Ŝycia, częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki 
rodzicielskiej” (zadanie zlecono Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” 
w Częstochowie, Stowarzyszeniu „Rotundus” w Częstochowie oraz Inspektorii Towarzystwa 
Salezjańskiego Św. J. Bosko), 

- „Utworzenie i prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej 
typu interwencyjnego przy ul. Ludowej 100 w Częstochowie przeznaczonej dla 14 wychowanków 
oraz zapewnienie w niej doraźnej opieki dzieciom w wieku powyŜej 10. roku Ŝycia” (zadanie 
zlecono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom ze Środowisk ZagroŜonych „Amicus” w Częstochowie), 

- „Utworzenie i prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej 
typu socjalizacyjnego w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27b przeznaczonej 
dla 11 wychowanków oraz zapewnienie w niej opieki i wychowania dzieciom w wieku powyŜej 10. 
roku Ŝycia, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej” (zadanie zlecono 
Częstochowskiemu Towarzystwu Profilaktyki Społecznej). 

3. Zawarto 6 porozumień z gminami ościennymi w sprawie umoŜliwienia korzystania oraz ustalenia 
odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego 
Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36. 

4. Podjęto szereg działań interwencyjnych w przypadkach osób zgłaszających się indywidualnie, 
znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. 

5. W dniach 25 maja - 15 czerwca zorganizowano V edycję „Częstochowskich Dni Rodziny”. 
Cel przedsięwzięcia to promocja wartości rodzinnych i umacnianie więzi międzypokoleniowej. 
Obchody zorganizowano we współpracy z instytucjami kultury, jednostkami miejskimi, poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, szkołami i przedszkolami oraz fundacjami. Odbyły się m. in.: 
sympozjum naukowe „Rodzina szkołą właściwych wyborów”, Marsz dla śycia i Rodziny, festyny 
i pikniki rodzinne, warsztaty i konsultacje dla rodziców, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne 
dla młodzieŜy, widowisko muzyczno - kabaretowo - teatralne, warsztaty taneczne, Rajd Rodzinny, 
plener malarski oraz wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki. W ramach „Częstochowskich Dni 
Rodziny” realizowana była takŜe Kampania „Postaw na Rodzinę!”. 

Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych 

- Koordynowano realizację „Częstochowskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2010-2013”. 
Zintegrowany system wsparcia i opieki oparto na partnerskiej współpracy samorządu miasta 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Główne cele programu realizowano 
dofinansowując m.in.: Kluby Seniora, działania zmierzające do rehabilitacji oraz aktywizacji 
społecznej osób starszych i samotnych, jak równieŜ inicjatywy na rzecz osób starszych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

- Przystąpiono do realizacji programu „Bezpieczny Senior” opracowanego przez Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. 

- Przystąpiono do udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „Kongres Obywatel Senior” w ramach 
obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 
Celem projektu była dyskusja o roli i moŜliwościach osób starszych we współczesnym 
społeczeństwie, wymiana doświadczeń i integracja seniorów z całej Polski. 

- W ramach realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki osobom starszym, chorym, 
niepełnosprawnym przekazywano środki na bieŜącą działalność domów pomocy społecznej, 
funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy. 

- Kontynuowano współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 
która m.in. opiniowała uchwały w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz prowadziła rozpoczętą 13 maja kampanię społeczną 
"Oswoić niepełnosprawność". 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

1. W 2012 roku wzmocniono współpracę z podmiotami niepublicznymi poprzez zlecanie im zadań 
realizowanych dotychczas przez MOPS. Działania te mają na celu zaangaŜowanie organizacji 
pozarządowych w realizację waŜnych dla miasta zadań oraz poprawę ich jakości, zakładając: 
 ,moŜliwość pozyskiwania środków zewnętrznych przez podmioty niepubliczne ـ
 ,racjonalizację zatrudnienia w stosunku do zakresu zadaniowego ـ
 ,moŜliwość prowadzenia szerokiej pracy środowiskowej ـ
 zmniejszenie lub utrzymanie na tym samym poziomie kosztów realizacji zadań ـ

przy jednoczesnym rozszerzeniu oferowanego katalogu usług. 
W wyniku konkursu ofert w okresie 01.09 - 31.12.2012 r. dofinansowano na kwotę 145 757 zł 

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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dla mieszkańców miasta Częstochowy, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Częstochowie”. Zadanie, realizowane dotychczas przez MOPS, zlecono Zarządowi Okręgowemu 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. 

Ponadto przeprowadzono i rozstrzygnięto cztery otwarte konkursy ofert na realizację w latach 
2013 – 2015 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakresu 
pomocy społecznej: 

Kontynuowano realizację zadań zleconych w roku 2011, tj.: 
- prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie 

przy ul. Focha 71a, 
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101. 

2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert zlecono i dofinansowano: 

1)  zadania z zakresu pomocy społecznej: 
 ,Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagroŜonych ubóstwem” (łącznie: 38 000 zł)„ ـ
 Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się„ ـ

w trudnej sytuacji Ŝyciowej” (łącznie: 65 810 zł), 
 Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną„ ـ

i prawną” (łącznie:10 000 zł), 
 Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera„ ـ

i ich rodzin” (łącznie: 22 800 zł), 
 - ”Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego„ ـ

dofinansowano 25 placówek na łączną kwotę 593 670 zł. 

2) zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym ograniczania narkomanii: 
 Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii” (łączna kwota udzielonych„ ـ

dotacji – 41 000 zł), 
 Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakaŜeń wirusem HIV, HCV, HBS„ ـ

i minimalizacja skutków zachorowań” (łączna kwota udzielonych dotacji – 20 000 zł), 
 Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób„ ـ

z problemem alkoholowym i ich rodzin”(łączna kwota udzielonych dotacji – 123 800 zł), 
 Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym„ ـ

patologiami społecznymi” (łączna kwota udzielonych dotacji – 45 000 zł), 
 Udzielanie pomocy Ŝywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych„ ـ

i zagroŜonych patologiami społecznymi” (łączna kwota udzielonych dotacji – 120 000 zł), 
 Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem„ ـ

społecznym”, 
 – Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej” (łączna kwota udzielonych dotacji„ ـ

10 000 zł). 

3) W ramach pomocy osobom bezdomnym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy, 
realizatorom zadania przekazano środki finansowe w łącznej kwocie 1 441 187 zł. 
Kontynuowano zadania zlecone w 2011 r. oraz rozpoczęto realizację zadań zleconych na 
okres od 1 października 2012 r. do 31grudnia 2015 r.: 
- „Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyŜywieniem (trzy posiłki, w tym 

jeden gorący) bezdomnym męŜczyznom, przebywającym na terenie miasta Częstochowy 
(liczba osób objętych usługą – 70)”. Zadanie zlecone Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej oraz Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”. 

- „Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyŜywieniem (trzy posiłki, w tym 
jeden gorący) bezdomnym kobietom i bezdomnym kobietom z dziećmi, przebywającym 
na terenie miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą – 50)”. Zadanie zlecone 
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. 

- „Prowadzenie ogrzewalni oraz łaźni w budynku przy ul. Krakowskiej 80/15 
w Częstochowie dla osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Częstochowy” 
(zadanie zlecone Caritas Archidiecezji Częstochowskiej),  

- „Prowadzenie przytuliska dla bezdomnych rodzin wraz z pełnym wyŜywieniem (trzy 
posiłki, w tym jeden gorący) przybywającym na terenie miasta Częstochowy (liczba osób 
objętych usługą – 30)”. Zadanie zlecone Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. 

- „Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyŜywieniem (trzy posiłki, w tym 
jeden gorący) osobom bezdomnym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy 
(liczba osób objętych usługą – 10)”. Zadanie zlecone Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy 
„Agape”. 
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- „Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyŜywieniem (trzy posiłki, w tym 
jeden gorący) bezdomnym męŜczyznom i bezdomnym męŜczyznom z dziećmi, 
przebywającym na terenie miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą – 40)”. 
Zadanie zlecone Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”. 

Rozstrzygnięto równieŜ konkurs ofert na realizację zadania „Udzielanie całodobowego schronienia 
wraz z pełnym wyŜywieniem (trzy posiłki, w tym jeden gorący) osobom bezdomnym 
niepełnosprawnym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą – 
10), w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Zadanie zlecone Stowarzyszeniu 
Wzajemnej Pomocy „Agape”. Prezydent Miasta Częstochowy zlecił realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej w trybie pozakonkursowym, określonym w art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosiła 
10 000 zł. Dotację otrzymały: 
1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Częstochowie 

na realizację zadania „Klub Środowiskowy Parasol dla podopiecznych niepełnosprawnych 
intelektualnie i psychicznie”; 

2) Polski Związek Niewidomych w Częstochowie na realizację zadania „Wspieranie i integracja dzieci 
i młodzieŜy niepełnosprawnej wzrokowo szkół róŜnego typu z terenu Częstochowy poprzez objęcie ich 
działaniami wychowawczymi, edukacyjnymi, opiekuńczymi i profilaktycznymi”; 

3) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie na realizację zadania „Przemoc to zło, 
z którym moŜesz wygrać”; 

4) Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA” na realizację 
zadania „Tworzenie i realizacja programów słuŜących organizacji środowiskowego wsparcia dla osób 
i rodzin z chorobą Alzheimera”. 

Działania podejmowane w celu pozyskania środków zewnętrznych 

1. Z rezerwy celowej budŜetu państwa pozyskano środki na: 
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie ـ

w kwocie 90 000 zł (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami 
Alkoholowymi oraz przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej), 

 realizację zadania publicznego pn. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy ـ
Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja” w wysokości 
105 000 zł, 

 realizację zadania publicznego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny ـ
i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny – druga edycja” (oferta 2) 
w wysokości 185 000 zł, 

 dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy ـ
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 117 500 zł. 

2. Wydział PZS brał udział w pracach nad przygotowaniem PilotaŜowego wdroŜenia standardów 
usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia 
z Bezdomności w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 
pomocy i integracji społecznej” Zadanie 4 - „Działanie w zakresie standaryzacji pracy 
z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)” 
Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I 
Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 
oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki HIV/AIDS w Mieście Częstochowa 
na lata 2008-2013 

1. W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie, podejmowano czynności związane z: 

1) przyjmowaniem i realizacją wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego względem osób 
z problemem alkoholowym: 
 ,rozpatrzono 367 wniosków, dotyczących 65 kobiet i 302 męŜczyzn ـ
 ,przeprowadzono 364 wywiady środowiskowe ـ
 ,skierowano wnioski 291 osób do biegłych sądowych (psychiatry i psychologa) ـ
 akta 266 osób przekazano do Sądu Rejonowego w Częstochowie, celem wszczęcia ـ

postępowania w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, 
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2) przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 
 udział w pracach i dofinansowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonującego ـ

na terenie miasta Częstochowy, 
 współpraca i dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w strukturze ـ

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
 ,”współudział w przeprowadzaniu procedury „Niebieskiej Karty ـ
 ,prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego ـ
 dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie ـ

oraz osób z problemami uzaleŜnień i telefonu „Niebieska Linia”. 
3) realizacją zadań ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”, w ramach której proponowano 

mieszkańcom pozytywną profilaktykę, z odwołaniem do najwaŜniejszej wartości, jaką jest 
rodzina. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 
poprzez: 
1) współpracę i dofinansowanie działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Osobom 

z Problemami Alkoholowymi na rzecz osób i rodzin z problemem uzaleŜnień, 
2) pomoc osobom uzaleŜnionym udzielaną na zlecenie miasta przez Ośrodek Terapii UzaleŜnień 

od Alkoholu w Częstochowie, Ośrodek Terapii UzaleŜnień w Parzymiechach oraz Ośrodek 
Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień w Częstochowie. 

3. W ramach zadania - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych przeprowadzono następujące działania: 
1) w celu promowania zdrowego i aktywnego stylu Ŝycia oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

i młodzieŜy z rodzin zagroŜonych patologiami społecznymi, realizowano program „Profilaktyka 
poprzez sport”, w ramach którego: 
-dofinansowano 6 ofert organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć sportowo ـ

rekreacyjnych oraz edukację profilaktyczną na kwotę 33 800 zł, 
 ,dofinansowano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 31 ـ
 wspierano pracę środowiskową i doŜywianie dzieci i młodzieŜy w 25 placówkach wsparcia ـ

dziennego, 
 podczas ferii zorganizowano tygodniowe zimowisko dla 40 dzieci w Sokolcu w Górach ـ

Sowich, 
 zorganizowano wypoczynek letni w Gdańsku  dla 99 dzieci z rodzin zagroŜonych  ـ

patologiami społecznymi (dwa 14-dniowe turnusy). 
Łączna wartość zadań realizowanych w ramach programu – 1 490 000 zł. 

2) miasto przystąpiło do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której udział zadeklarowało 16 szkół 
podstawowych i 14 gimnazjalnych; 

3) w okresie od lipca do listopada miasto uczestniczyło w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej 
„Pozory mylą, dowód nie”, której celem było ograniczenie sprzedaŜy alkoholu małoletnim. 
Przy współpracy Wydziału PZS, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 
zrealizowano m.in. zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z uczniami szkół róŜnego typu, adresowany 
do uczniów przegląd Małych Form Teatralnych „Młodość bez uzaleŜnień”, szkolenia dla osób 
zajmujących się sprzedaŜą alkoholu oraz lustrację lokali pod kątem poprawności stosowania 
reklamy napojów alkoholowych; 

4) we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Starostwem Powiatowym zorganizowano konkurs fotograficzny 
dla młodzieŜy „UzaleŜnieniom STOP”,  

5) w grudniu odbyła się konferencja „Przemoc to zło, z którym moŜesz wygrać”, zorganizowana 
we współpracy z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka. 

3. Koordynacja działań zespołu ds. ograniczania zjawiska narkomanii w mieście Częstochowa: 
1) w ramach otwartych konkursów ofert dofinansowano częstochowskie organizacje pozarządowe 

realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczania ryzyka zakaŜenia 
wirusem HIV, HCV i HBS, 

2) realizując zadania zlecone Stowarzyszenie MONAR oraz Częstochowskie Towarzystwo Osób 
i Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych „Powrót z U” podejmowały m.in. działania w środowiskach 
dotkniętych i zagroŜonych narkomanią, wykonywano testy na obecność w organizmie środków 
psychoaktywnych oraz prowadzono poradnictwo dla osób przyznających się do podejmowania 
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zachowań ryzykownych. 

Pozostałe działania, w tym współpraca z jednostkami podległymi 

1. Wydział PZS systematycznie prowadził w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy negocjacje 
z Zarządem Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zawarcia 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Placówek Społecznych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa.  

2. Współpracowano z jednostkami podległymi w przygotowaniu zmian do statutów i regulaminów 
organizacyjnych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz racjonalizacji 
zatrudnienia w odniesieniu do zadań realizowanych przez jednostki. 

3. Podjęto działania zmierzające do utworzenia Centrum Integracji Społecznej, jako samorządowego 
zakładu budŜetowego. 

4. W grudniu 2012 r. Wydział był współorganizatorem konferencji pn.: „SłuŜby społeczne 
w partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu” 
(we współpracy z Zakładem Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza); 

5. Podjęto działania związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla miasta Częstochowy na lata 2014-2020. W ramach tych działań zlecono Samorządowemu 
Ośrodkowi Doskonalenia w Częstochowie przeprowadzenie badań ankietowych dot. problemów 
społecznych w naszym mieście, które posłuŜą do przeprowadzenia diagnozy stanowiącej 
podstawę opracowania Strategii.  

6. W ramach współpracy miast partnerskich - Częstochowy i Pforzheim / Niemcy zorganizowano 
w dniach od 9 do 14 lipca 2012 r. kolonie integracyjne dla dwudziestoosobowej grupy młodzieŜy 
polskiej i niemieckiej z rodzin zagroŜonych wykluczeniem społecznym wraz z opiekunami. 

7. We współpracy z OPOPA wydano ogółem 872 decyzje administracyjne dotyczące pobytu 
w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, w tym: 
 ,decyzji umarzających naleŜność za pobyt w OPOPA z uwagi na zgon dłuŜnika 247 ـ
 decyzji umarzających z uwagi na bezskuteczność egzekucji po przeprowadzeniu 565 ـ

postępowania egzekucyjnego w celu ściągania naleŜności za pobyt w OPOPA, 
 ,decyzji odmawiających umorzenia za pobyt w OPOPA 45 ـ
  ,decyzji umarzających na wniosek dłuŜnika 5 ـ
 .decyzji w sprawie rozłoŜenia na raty naleŜności za pobyt w Ośrodku 9 ـ

8. Podjęto działania zmierzające do reorganizacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej przy ul. Legionów 58. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Głównym celem działania MOPS w 2012 roku było ograniczenie marginalizacji osób i rodzin 
poprzez wsparcie zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umoŜliwienie im Ŝycia 
w warunkach odpowiadających godności człowieka, a takŜe zapobieganie i przeciwdziałanie 
sytuacjom utrudniającym Ŝyciowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Wsparcie rodziny 
powinno być w miarę moŜliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Bezpośrednimi 
przesłankami w obszarze realizacji załoŜonych celów były: szybkość reakcji na pojawiające się 
problemy, trafne rozpoznanie sytuacji poszczególnych środowisk oraz wykorzystanie potencjału 
społecznego. W tym zakresie MOPS współpracował z instytucjami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi. 

MOPS realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie oświaty, 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Podejmowano równieŜ działania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych, rozpoczęto realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 
 
Pomoc rodzinie, dziecku i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej 
Sekcja ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Pomocy Instytucjonalnej 

W skład Sekcji wchodzą trzy zespoły: Zespół ds. Pieczy Zastępczej oraz Asysty Rodzinnej, Zespół 
ds. Świadczeń, Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej. Zadaniem priorytetowym Sekcji było wdroŜenie 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. 
nr 149 poz. 887 z późn. zm.), a w szczególności: 
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 organizacja pracy Sekcji zgodnie z wymogami ustawy, tj. przyznanie świadczeń na pokrycie ـ
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej rodzinom funkcjonującym na terenie miasta 
Częstochowy, przygotowanie porozumień w sprawie zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie 
dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu umieszczonego w pieczy zastępczej na terenie 
miasta Częstochowy; 

 opracowanie i przyjęcie trzyletniego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej ـ
na terenie Miasta Częstochowy; 

 opracowanie programu szkoleniowego pod nazwą „W drodze do DOMU”, zatwierdzonego przez ـ
Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 4/2012/RZ z dnia 26.03.2012 r.; 

 organizacja zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy ـ
zastępczej oraz okresowej oceny funkcjonowania rodziny zastępczej. 

Sekcja ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Pomocy Instytucjonalnej: 
 zorganizowała IX edycję akcji propagującej rodzicielstwo zastępcze „Masz serce, otwórz do niego ـ

drzwi”, w ramach której przeprowadzono kampanię informacyjną, m.in. w lokalnej prasie, radiu 
i telewizji; 

 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy prowadziła akcję pozyskiwania kandydatów ـ
na rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. 

 
Zespół ds. Pieczy Zastępczej oraz Asysty Rodzinnej 

W ramach Zespołu, do pracy z rodziną zatrudniono 7 asystentów. Praca asystenta rodziny polega 
m.in. na udzielaniu pomocy w rozwiązaniu problemów socjalnych, mieszkaniowych, materialnych, 
zdrowotnych lub prawnych. 

TABELA NR 40 
WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE PRACĘ ASYSTENTÓW 

Liczba 

Rodziny objęte pracą asystenta 91 

Dzieci w rodzinach objętych pracą asystenta 161 

Rodziny usamodzielnione 4 

Rodziny monitorowane przez asystenta po zakończonej pracy 2 

Dzieci, które pozostały w rodzinie dzięki pracy asystenta 148 

Zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy, w których 
uczestniczył asystent w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, PCPR i innych 17 

W ramach Zespołu zatrudnionych jest 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz 5 pracowników socjalnych, którzy udzielają wsparcia i pomocy tak rodzinom zastępczym, 
jak i usamodzielnionym wychowankom pieczy zastępczej. 

TABELA NR 41 WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE PRACĘ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 
I KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba 

Rodziny zastępcze objęte pracą pracowników socjalnych i koordynatorów  285 

Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszone do adopcji  98 

Rodziny korzystające z pomocy specjalistycznej  67 

Dzieci, które wróciły do rodziny biologicznej  11 

Pełnoletni wychowankowie objęci pracą pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej  338 

Usamodzielnieni wychowankowie pieczy korzystający z pomocy na kontynuowanie nauki 163 

Usamodzielnieni wychowankowie pieczy nie korzystający z pomocy na kontynuowanie 
nauki  175 

Wizyty w mieszkaniach chronionych 162 

Działania interwencyjne dotyczące sprawdzenia sytuacji opiekuńczej dziecka w rodzinnym 
miejscu zamieszkania 39 

Zadaniem Zespołu jest równieŜ kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 
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potwierdzających ukończenie szkolenia. Jak wspomniano na wstępie, opracowanie programu 
szkoleniowego pn. „W drodze do DOMU” było w 2012 roku jednym z waŜniejszych zadań. 

W trakcie roku odbyło się 28 spotkań zespołu, m.in. z udziałem specjalistów i przedstawicieli 
róŜnych instytucji pracujących z rodzicami biologicznymi i rodzinami zastępczymi. Ich podstawowym 
celem było omówienie sytuacji rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny czy koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zespół ds. Świadczeń 

Zespół ds. Świadczeń realizuje swoje zadania poprzez wydawanie decyzji administracyjnych, m.in. 
w sprawach: świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, 
jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka, pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, 
decyzji o zwolnieniu lub naliczeniu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. W 2012 roku 
wydano ogółem 1 577 decyzji. 
 

TABELA NR 42 
DANE DOTYCZĄCE RODZIN ZASTĘPCZYCH W 2012 ROKU 

Liczba Kwota [w zł] 

Ogólna liczba rodzin zastępczych, 
w tym: 285 - 

 rodziny zastępcze spokrewnione ـ
 rodziny zastępcze niezawodowe ـ

209 
76 - 

Ogólna liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 
w tym: 

364 - 

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych ـ
 w rodzinach zastępczych niezawodowych ـ

264 
100 - 

Ogólna kwota środków wydatkowanych na realizację ustawowych świadczeń, 
w tym: - 3 231 985 

 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ـ
 jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych ـ

z potrzebami przyjmowanego dziecka 

 
- 

3 220 453 
 

11 532 

 

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW TABELA NR 43 

1. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych korzystających z ustawowych świadczeń na 
podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej 

Nazwa świadczenia Liczba osób Kwota [zł] 

Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 116 535 915 

Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 21 105 408 

Pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej 11 3 800 

2. Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych korzystających  
z ustawowych świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej 

Nazwa świadczenia Liczba osób Kwota [zł] 

Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 58 257 683 

Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 15 75 762 

Pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej 6 1 843 

3. Usamodzielnienie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej korzystających z ustawowych 
świadczeń na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

Nazwa świadczenia Liczba osób Kwota [zł] 

Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 19 45 962 

Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 1 3 300 

Pomoc na zagospodarowanie  0 - 
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USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW TABELA NR 43 

4. Usamodzielnienie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających z ustawoych 
świadczeń na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Nazwa świadczenia Liczba osób Kwota [zł] 

Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 9 20 363 

Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 0 0 

Pomoc na zagospodarowanie 1 1 500 

W Częstochowie funkcjonują obecnie 4 mieszkania chronione przeznaczone 
dla usamodzielnianych wychowanków, w których mieszka ogółem 12 osób, tj. 4 wychowanków 
z rodzin zastępczych oraz 8 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych. 
Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej 

W 2012 roku Zespół wydał ogółem 215 skierowań dla dzieci częściowo lub całkowicie 
pozbawionych opieki rodzicielskiej - 152 z nich umieszczono w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych połoŜonych na terenie miasta Częstochowy (zgodnie z postanowieniem sądu lub na 
prośbę rodziców), z czego 21 powróciło do rodzin biologicznych. 

DZIECI UMIESZCZONE W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO -
 WYCHOWAWCZYCH 

TABELA NR 44 

Nazwa instytucji Liczba 
skierowań 

Liczba 
skierowań 

zrealizowanych 

Średni miesięczny 
koszt utrzymania 

dziecka (w zł) 

Dom Małych Dzieci 58 55 4 247 

Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” 3 2 2 447 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 3 3 4 511 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 0  2 215 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 2 2 2 301 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  109 52 2 670 

Dom Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy  17 15 3 600 

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  23 23 3 811 

W 2012 roku miasto przekazało kwotę 1 375 352 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu 
Częstochowy umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych 
powiatów. 

Wydano 275 decyzji dotyczących odpłatności ponoszonych przez rodziców biologicznych, 
opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

W ramach pracy Zespołu wydawane są zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej; w roku 2012 wydano takich 5 decyzji. 

 
Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 i 2 

Pomoc realizowana przez Rejonowe Zespoły Pomocy Społecznej skierowana jest do osób 
oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, ma na celu podejmowanie działań 
umoŜliwiających im Ŝyciowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. 

1. Pomoc finansowa: 
Przyznawanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej na bieŜące potrzeby rodziny jest 

rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej na rzecz usamodzielnienia klienta. Uzyskanie 
pomocy materialnej uzaleŜnione jest od podjęcia współpracy klienta z pracownikiem socjalnym 
w przezwycięŜaniu przyczyn własnej trudnej sytuacji bytowej. 
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W 2012 roku w ramach pomocy finansowej przyznano m. in. 12 428 zasiłków stałych dla 1 305 
rodzin na łączną kwotę 4 775 631 zł, 11 877 zasiłków celowych na kwotę 1 950 160 zł, 15 351 
zasiłków okresowych na kwotę  4 077 503 zł. 

2. Pomoc rzeczowa: 

Pomoc rzeczowa jest udzielana przede wszystkim osobom starszym i niepełnosprawnym, 
rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami 
psychicznymi, osobom uzaleŜnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc tę zapewniono 
w formie: 
- opału wraz z zabezpieczeniem transportu, 
- gorącego posiłku dla 117 osób w jadłodajniach „Caritas” i dla 120 osób w jadłodajni „Adullam” 

(program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”), 
- doŜywiania dzieci w szkole (program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”), 
- wypoczynku letniego dla 97 dzieci, 
- paczek z Ŝywnością oraz środkami czystości. 

3. Praca socjalna: 
NajwaŜniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana 

jako działalność zawodowa, ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu 
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 
sprzyjających temu celowi. Jest obowiązkowym zadaniem własnym i prowadzona jest przez 
wszystkich pracowników socjalnych Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej. Praca socjalna moŜe 
być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W 2012 roku podpisano 130 kontraktów socjalnych z 
klientami pomocy społecznej. Pracą socjalną objęto ogółem 5 633 rodziny, w tym tylko pracą socjalną 
218 rodzin. Usamodzielniły się 184 rodziny. 

 
Zespół ds. Diagnozy Środowiska i Realizacji Świadczeń 

W ramach zadań Zespołu w 2012 roku zrealizowano: 

1. Prace społecznie uŜyteczne. 
Podopieczni nie posiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystający ze świadczeń pomocy 
społecznej, mieli moŜliwość uczestniczenia w pracach społecznie uŜytecznych. Zaktywizowano 
łącznie 102 osoby. Wydatkowano ogółem 120 902 zł (środki własne gminy i fundusz pracy). 
2. „Nieodpłatne kontrolowane prace na cele społeczne nakazane wyrokiem Sądu”. 
MOPS przyjął do pracy 16 skazanych skierowanych przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 
do wykonywania prac społecznie uŜytecznych, orzeczonych w zamian grzywny, której egzekucja 
okazała się bezskuteczna. Skazani odpracowali łącznie 779 godzin. 
3. Program „Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania”.  
Pomoc dotyczy doŜywiania ze szczególnym uwzględnieniem doŜywiania dzieci i młodzieŜy 
oraz zapewnienia posiłku osobom, które nie są w stanie przygotować go własnym staraniem. 
Z posiłków w szkołach i przedszkolach korzystało 2 739 dzieci, 403 osoby spoŜywały gorące posiłki 
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w jadłodajniach i stołówkach, 2 537 osobom przyznano zasiłki celowe na zakup Ŝywności, zakupiono 
i przekazano potrzebującym 2163 paczki Ŝywnościowe. Wydatkowano ogółem 2 374 726 zł (950 000 
zł ze środków własnych gminy, 1 424 726 zł z dotacji budŜetu państwa). 

W grudniu wspólnie z „CARITAS” Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowano spotkanie 
mikołajkowe dla dzieci pochodzących z najuboŜszych częstochowskich rodzin. Paczki otrzymało 
400 dzieci. Koszt organizacji imprezy wyniósł 8 724 zł. 

1. Działalność Centrum Integracji Społecznej: 
Główne załoŜenia działalności CIS to zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej poprzez 

utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób 
i rodzin, spadek ilości eksmisji i związane z tym zmniejszenie nakładów finansowych na 
instytucjonalne formy pomocy, wzmocnienie rodziny i utrwalenie nawyku regulowania opłat 
czynszowych. W ramach Centrum 99 uczestników odpracowało na rzecz Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej zadłuŜenie czynszowe w łącznej kwocie ok. 80 000 zł. Koszty realizacji zadania 
wyniosły 5 143 zł (opłacenie składek zdrowotnych uczestników). 

2. Wypoczynek letni dzieci. 
W ramach zadania zorganizowano: 
 zimowisko w Sokolcu - Ludwikowicach dla 10 dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Koszt ـ

pokryto ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
 kolonie letnie w Gdańsku dla 35 dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, zagroŜonych ـ

alkoholizmem; koszt pokryto ze środków z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

 kolonie letnie w Toporowie dla 50 dzieci. Koszt w kwocie 31 500 zł pokryto ze środków ـ
własnych gminy; 

 kolonie letnie w Ustce dla 12 dzieci z rodzinnych Domów Dziecka. Koszt kolonii pokryto ـ
ze środków Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 

Centrum zapewnia wieloprofilową i wielospecjalistyczną terapię dzieciom z niepełnosprawnością 
ruchową (w tym ze sprzęŜeniami), od momentu urodzin do 18. roku Ŝycia, jak równieŜ wsparcie 
psychoedukacyjne dla ich rodzin. 

Celem priorytetowym jest pomoc we wczesnym wykryciu zaburzeń rozwojowych 
i psychosomatycznych dziecka, zastosowanie stałej wieloprofilowej rewalidacji, a tym samym 
przystosowanie dziecka z dysfunkcją narządu ruchu do pełnego uczestnictwa w Ŝyciu i pełnienia ról 
społecznych. 

Z pomocy placówki korzystają dzieci z terenu miasta Częstochowy, jak równieŜ gmin ościennych. 
W 2012 roku dzieci korzystały z: 
 ,Domu Dziennego Pobytu (34 dzieci) ـ
 ,Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej (131 dzieci) ـ
 ,Klubu Dziecka i Rodzica „SŁONECZKO” (28 rodzin) ـ
 .Ośrodka Konsultacji i Poradnictwa (32 rodziny) ـ

W Ośrodku Poradnictwa i Konsultacji oraz w Klubie Dziecka i Rodzica udzielono szeregu 
konsultacji, w tym: 
 ,konsultacji i terapii logopedycznych 785 ـ
 ,psychologicznych 310 ـ
  ,pedagogicznych 173 ـ
 .medycznych 345 ـ

Zrealizowano 9 117 godzin usług rehabilitacyjnych (5 555 w ramach Ośrodka Rehabilitacji 
Usprawniającej, 3 562 w ramach Domu Dziennego Pobytu). 

Przez cały rok odbywały się spotkania szkoleniowo-instruktaŜowe dla rodziców prowadzone przez 
pedagogów i fizjoterapeutów. W okresie od stycznia do marca odbyły się coroczne indywidualne 
spotkania wszystkich specjalistów prowadzących terapię danego dziecka z rodzicem w celu 
przekazania programu pracy rewalidacyjnej oraz omówienia zrealizowanych celów terapeutycznych. 

 
Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym 

Zespół ds. Koordynacji Usług Opiekuńczych 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę moŜliwości równieŜ zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych było realizowane wśród osób starszych, 
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niepełnosprawnych oraz obłoŜnie chorych. W 2012 roku Zespół objął pomocą w postaci usług 
opiekuńczych ogółem 468 osób.  

Aby poprawić jakość realizacji usług opiekuńczych opracowano i wprowadzono standardy  usług 
opiekuńczych, realizowano szkolenia dla opiekunów z zakresu prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, gospodarczych i pielęgnacyjnych. Współpracowano równieŜ z placówkami słuŜby 
zdrowia, organizacjami pozarządowymi i rodziną oraz środowiskiem sąsiedzkim i lokalnym w celu 
zapewnienia podopiecznym kompleksowej opieki. 

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

Dział realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynikające 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Indywidualnym osobom niepełnosprawnym oraz osobom prawnym, prowadzącym działalność 
statutową na rzecz tych osób, udzielono w 2012 roku dofinansowania w ramach poniŜszych zadań: 

 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM TABELA NR 45 

Rodzaj pomocy 
Liczba przyjętych 

wniosków 
ogółem 

Liczba osób 
objętych 

dofinansowaniem 

Koszt ogółem 
[zł] 

Warsztat Terapii Zajęciowej 30 30 555 429 
Sprzęt rehabilitacyjny dla osób 
niepełnosprawnych 

54 47 14 034 

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej 

4 4 10 506 

Sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze 3 140 3 012 1 055 405 

Turnusy rehabilitacyjne 1 670 
658 opiekunów 

1 249 
489 opiekunów 

1 443 364 

Likwidacja barier architektonicznych 105 50 689 059 
Likwidacja barier w komunikowaniu się 320 221 238 051 
Likwidacja barier technicznych 50 43 52 834 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki 45 44 umowy 
(4 154 osoby 

200 000 

Miasto Częstochowa zawarło umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego zasadniczym celem było 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w Ŝyciu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. WdroŜony do realizacji w trzecim kwartale 
2012 r. program obejmował mieszkańców miasta ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Udzielona pomoc dotyczyła dofinansowania na: zakup i montaŜ oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem, zakup urządzeń lektorskich, zakup urządzeń lektorskich, zakup lub utrzymanie 
sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, uzyskanie prawa jazdy 
kategorii B, opłatę za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w Ŝłobku lub przedszkolu. 
Ogółem dofinansowano 44 wnioski na łączną kwotę 204 928 zł. 
 
Sekcja ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Pomocy Instytucjonalnej 

MOPS kieruje osoby ubiegające się o umieszczenie w domu pomocy społecznej do 4 znajdujących 
się na terenie Częstochowy placówek. W 2012 roku umieszczono 118 osób z terenu miasta 
w domach pomocy społecznej, z czego 44 osoby w domach pomocy społecznej w Częstochowie. 
Pozostałe 74 osoby zostały umieszczone w domach pomocy społecznej poza terenem naszego 
miasta. 

Ogółem wydano 1 044 decyzje i 15 postanowień. W 2012 roku Gmina Częstochowa przekazała 
kwotę 9 614 003 zł na współfinansowanie pobytu osób pochodzących z terenu Miasta Częstochowy 
i umieszczonych w domach pomocy społecznej od dnia 01.01.2004 r. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia pensjonariuszom warunki do wielogodzinnego 
przebywania na terenie placówki, w tym: wyŜywienie (3 posiłki dziennie), gabinety rehabilitacji 
ruchowej, profilaktykę geriatryczną, świadczenia z zakresu doraźnej pomocy medycznej, odpowiednią 
opiekę w czasie choroby. 
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W ramach aktywizacji seniorów korzystających z usług Domu odbywały się zajęcia w ramach 
gimnastyki ruchowej oraz prelekcje zdrowotne (spotkania z lekarzami, pracownikami sanepidu, 
psychologiem itp.). Kontynuowano działania w ramach projektów socjalnych: „Seniorzy Dzieciom - 
Dzieci Seniorom”, „Pokonaj własną samotność”, „Pozwól starości być mądrą i godną”. 

Podopieczni uczestniczyli w akcji „Kawiarenka dla Seniora”. Do realizacji projektu włączyło się 
9 częstochowskich kawiarni i restauracji, w których seniorzy zakupić mogli kawę lub herbatę za 1 zł. 
Łącznie wydano 2 621 kuponów uprawniających do uczestnictwa w powyŜszym projekcie. 

Kontynuowano działania w ramach punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób starszych. 
Podjęto równieŜ działania w kierunku poprawy relacji seniorów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym. 

Wydano 52 decyzje przyznające pomoc w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. 
Z Klubu Seniora skorzystało około 120 osób starszych. 

Przewóz osób niepełnosprawnych 

Przyjęto 24 140 zgłoszeń na przewóz osób niepełnosprawnych. ObsłuŜono 24 064 osoby. 
W realizacji przewozów uczestniczyło sześć samochodów BUS przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Łączny przebieg pojazdów wyniósł 179 567 km. 

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 

Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Focha 71A 

W skład placówki wchodzą: 
 ,gabinety rehabilitacji usprawniającej ـ
 ,mieszkania chronione (korzystający - 1 osoba) ـ
 ,mieszkania chronione - adaptacyjne (korzystający - 5 osób) ـ
 ,hostel ogólnodostępny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (korzystający - 13 osób) ـ
 ,gabinet terapii indywidualnej ـ
 .galeria twórczości ـ
W 2012 roku w gabinetach rehabilitacji usprawniającej wykonano: 
 ,zabiegów kinezyterapii 680 2 ـ
 ,zabiegów fizykoterapii 457 1 ـ
 ,masaŜy 044 1 ـ
 .godzin gimnastyki geriatrycznej 54 ـ

Terapeuci Centrum przeprowadzili 2 500 terapii indywidualnych. W galerii twórczości odbyło się 
30 spotkań, wernisaŜy i szkoleń. 

Zespół ds. Koordynacji Usług Opiekuńczych 

W ramach zadań zleconych Zespół realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 24 osoby (19 osób samotnych 
i 5 w rodzinie). Wspomniane usługi od 01.09.2012 r. świadczone są przez organizację pozarządową - 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie, wyłonioną w drodze konkursu. 

Pomoc osobom bezdomnym i grupom wybranym 

Pomoc dla ww. grupy osób świadczy Zespół Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym. 
Osoby bezdomne otrzymują schronienie, pomoc rzeczową, finansową, prawo do świadczeń 
zdrowotnych, są równieŜ objęte pracą socjalną. Praca socjalna ma na celu zapobieganie wykluczeniu 
oraz degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, dąŜenie do usamodzielnienia poprzez 
kierowanie na terapię odwykową osób uzaleŜnionych od alkoholu i działania związane z aktywizacją 
zawodową (kierowanie do Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej). 

Zespół prowadzi stałą współpracę z Policją, StraŜą Miejską, Sądową SłuŜbą Kuratorską, 
organizacjami pozarządowymi, szpitalami, przychodniami lekarskimi i Powiatowym Urzędem Pracy. 
Zespół odpowiedzialny jest równieŜ za sprawianie pochówków osób bezdomnych zmarłych na terenie 
miasta. Zadanie z zakresu udzielania schronienia dla osób bezdomnych prowadzi Caritas 
Archidiecezji Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE.  
 

UDZIELANIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM TABELA NR 46 

Rodzaje udzielonej pomocy Liczba osób 
objętych pomocą 

Wydatki 
[w zł] 

Ogólna Ilość osób bezdomnych korzystających z pomocy 529  

Udzielenie schronienia – ogółem 517 1 119 341 
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UDZIELANIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM TABELA NR 46 

Pomoc w postaci zasiłku celowego (na odzieŜ i obuwie, 
lekarstwa, pokrycie kosztu wyrobienia dokumentów 
toŜsamości, bilety itp.) 

187 39 089 

Zwroty zasiłków do gmin – zasiłki celowe 6 4 637 
Talony – zasiłki celowe  1 200 
Paczki higieniczne 9 111 
Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej 20 53 650 
Suma wszystkich wydatków – pomoc celowa 97 686 
Pomoc w postaci zasiłku okresowego 189 96 456 
Pomoc państwa w zakresie doŜywiania  65 13 420 
Pomoc państwa w zakresie doŜywiania – paczki mikołajkowe 12 436 
Pomoc w postaci zasiłku stałego  162 636 776 
Nabycie prawa do świadczeń zdrowotnych przez osoby nie 
ubezpieczone w NFZ 60 - 

Praca socjalna: 
 praca z konkretną rodziną lub osobą poprzez podpisanie ـ

kontraktu socjalnego,  
 pomoc w postaci czasowego schronienia osobom znajdującym ـ

się w sytuacji kryzysowej, 
 ,pomocy w leczeniu uzaleŜnień ـ
 ,współpraca z innymi instytucjami na rzecz osoby bezdomnej ـ

pomoc w uzyskaniu dokumentów toŜsamości,  
 ,pomoc w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej ـ
 podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób ـ

bezdomnych przebywających na dworcach, klatkach 
schodowych i innych miejscach nie nadających się do 
zamieszkania  

749 - 

Zawarte kontrakty socjalne ogółem 71 - 

Przeciwdziałanie przemocy rodzinie i zapobieganie patologiom społecznym 
Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Podstawowym celem działalności 

Ośrodka jest udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy, w szczególności psychologicznej, 
pedagogicznej, socjalnej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach 
uzasadnionych - schronienia do 3. miesięcy. Pomoc świadczona przez placówkę skierowana była 
w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób po próbach samobójczych i ich 
rodzin, osób przeŜywających utratę kogoś bliskiego, przeŜywających gwałtowną, niekorzystną zmianę 
w Ŝyciu, trudności małŜeńskie lub partnerskie, rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi, 
osób przeciąŜonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń, Ŝyjących 
w stanie przewlekłego stresu. 

W 2012 roku z pomocy Ośrodka skorzystało 767 osób (w tym: 176 męŜczyzn, 526 kobiet 
oraz 65 dzieci), w czego 415 to osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie; ze schronienia 
w hostelu Ośrodka skorzystały ogółem 104 osoby (w tym: 3 męŜczyzn, 39 kobiet oraz 62 dzieci), 
z czego 97 to osoby doświadczające przemocy w rodzinie. 

W ramach dotacji celowej Ośrodek realizował program edukacyjno - korekcyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, w dwóch edycjach na terenie Aresztu Śledczego w Częstochowie. 
Pomocą psychologiczną objęto 28 osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia ukończyło 20 osób. 

W roku 2012 Ośrodek podjął szereg interwencji w środowiskach domowych dotkniętych 
problemem przemocy w rodzinie, w ramach działań procedury „Niebieskiej Karty”. ZałoŜono ogółem 
912 „Niebieskich Kart”. 

Przez cały rok na terenie OIK działali wolontariusze, którzy słuŜyli pomocą i wsparciem dzieciom 
przebywającym wraz z matkami w hostelu; prowadząc zajęcia edukacyjno - wychowawcze i zabawy 
terapeutyczne. 

Realizacja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi dłuŜników 
alimentacyjnych 

Zadanie realizowane jest za pośrednictwem Sekcji ds. Świadczeń Społecznych. W 2012 r. 
wypłacono świadczeniobiorcom kwotę 44 633 395 zł. Na świadczenia rodzinne oraz składki 
zdrowotne, emerytalne i rentowe przeznaczono kwotę 35 451 854 zł, na świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego kwotę 10 626 762 zł. 

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków poza siedzibą sekcji czasowo uruchomiono 
dwa punkty obsługi klienta oraz zaadaptowano nowy lokal na potrzeby obsługi klientów. Jednocześnie 
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wdroŜono specjalny system powiadamiania klientów Sekcji o waŜniejszych elementach prowadzonego 
postępowania administracyjnego, w tym o wydaniu decyzji administracyjnej, co nie tylko przyśpiesza 
przekazanie świadczeniobiorcy naleŜnych zasiłków, ale takŜe ma wpływ na zmniejszenie kosztów 
ponoszonych na doręczanie korespondencji. 

ŚWIADCZENIA ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO TABELA NR 47 

Rodzaj świadczenia 
Liczba wypłaconych 

świadczeń 
 zasiłek rodzinny 122 062 ـ
 zasiłek pielęgnacyjny 54 660 ـ
 świadczenie pielęgnacyjne 11 358 ـ
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1 841 ـ
 świadczenie z funduszu alimentacyjnego 28 855 ـ

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
Liczba wypłaconych 

dodatków 
 urodzenia dziecka  717 ـ
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu ـ

wychowawczego 7 469 

 samotnego wychowywanie dziecka 7 797 ـ
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 8 350 ـ
 rozpoczęcia roku szkolnego  7 033 ـ
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem ـ

zamieszkania 243 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  11 798 ـ
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów oraz kierowanie osób do ośrodków 
wsparcia 

Zadania realizowane są za pośrednictwem Zespołu ds. Obsługi Stypendiów oraz Ośrodków 
Wsparcia.  

Na pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w roku 2012 wydatkowano ogółem 
1 034 929 zł, w tym 827 943 zł z dotacji celowej z budŜetu państwa (80% całości środków 
na realizację zadania) i 206 986 zł ze środków własnych gminy. Stypendium szkolne otrzymało 
ogółem 2 631 uczniów (o 41,91 % świadczeń więcej niŜ w roku 2011). 

Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. Na zasiłki szkolne dla 93 uczniów 
wydatkowano ogółem 46 220 zł, w tym 36 976 zł z dotacji celowej z budŜetu państwa i 9 244 zł 
ze środków własnych gminy. W 2012 roku zrealizowano o 17,72 % więcej świadczeń w stosunku 
do roku 2011. 

Zespół ds. Obsługi Stypendiów i Ośrodków Wsparcia realizuje zadania związane z kierowaniem 
osób do ośrodków wsparcia funkcjonujących na terenie Częstochowy. 
 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE SKIEROWAŃ DO OŚRODKÓW 
WSPARCIA 

TABELA NR 48 

Nazwa i adres ośrodka wsparcia 
Liczba wydanych 

decyzji 
administracyjnych 

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 
Częstochowa, ul. Jasnogórska 36 419 

Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym – zadanie 
realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Częstochowa, ul. Focha 71a 

99 

Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
Częstochowa, ul. Focha 71a 157 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Częstochowa, ul. Focha 71a 121 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 
Częstochowa, ul. Lakowa 101 

175 
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Zespół prowadził stałą współpracę z Bankiem śywności w Częstochowie w celu pozyskiwania 
produktów Ŝywnościowych, z których przygotowywano paczki Ŝywnościowe dla najuboŜszych rodzin 
stale korzystających z pomocy w MOPS. Do Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej, w celu 
rozdysponowania wśród podopiecznych przekazano 1 615 szt. kart uprawniających do udziału 
w Programie PEAD 2012. 

Działania na rzecz organizowania społeczności lokalnej 

Bardzo istotne zadania w zakresie pracy środowiskowej realizuje Zespół ds. Organizowania 
Społeczności Lokalnej. Mając na celu integrację środowisk mieszkańców, włączenie ich w Ŝycie 
i funkcjonowanie swoich dzielnic, w tym wspólne zapobieganie patologiom społecznym, pomoc 
środowiskom zagroŜonym, Zespół prowadził aktywną działalność m.in. w dzielnicy Raków. 

Utworzono tu Środowiskowy Klub dla Dzieci i MłodzieŜy, zlokalizowany przy Alei Pokoju 13, 
przeprowadzono szereg spotkań i debat z mieszkańcami, zorganizowano wspólną akcję sprzątania, 
piknik integracyjny dla mieszkańców, festyn rodzinny, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, 
spotkania okolicznościowe, ponadto prelekcje na temat przemocy i uzaleŜnień dla dzieci i młodzieŜy. 
 
Klub Integracji Społecznej 
 

W ramach działania Klubu Integracji Społecznej w 2012 roku ogółem zarejestrowano 358 nowych 
osób (w tym 167 kobiet i 191 męŜczyzn). W wyniku podejmowanych przez Klub i jego lidera 
róŜnorodnych działań na lokalnym rynku pracy zatrudnienie uzyskały 42 osoby. 
 

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

Realizacja projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. 
BudŜet projektu na lata 2012-2013 to kwota 4 149 048 zł. Celem zadań realizowanych w 2012 r. była 
aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej, zwiększenie ich potencjału 
zawodowego i społecznego, zwiększenie kompetencji edukacyjnych i społecznych. Grupa docelowa 
to osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku 
aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu 
realizowano przyjęty uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 456/XXV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
Program Aktywności Lokalnej dla Mieszkańców Dzielnicy Raków na lata 2012-2015. Wydatki w 2012 
roku wyniosły 1 077 344 zł. W projekcie wzięło udział 198 osób (191 osób bezrobotnych, 6 osób 
nieaktywnych zawodowo, 1 osoba zatrudniona). Uzyskały one 157 certyfikatów poświadczających 
nabycie dodatkowych kompetencji o charakterze zawodowym; zrealizowano 318 godzin zajęć 
psychologicznych oraz 296 godzin doradztwa zawodowego. 

Realizacja projektu „Zł@pmy się w sieci” - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście 
Częstochowa". W roku 2012 przekazano do uŜytkowania 130 gospodarstwom domowym na terenie 
miasta (korzystających z pomocy społecznej oraz pozbawionych dostępu do Internetu) zestawy 
komputerowe wraz ze sfinansowaniem dostępu do Internetu. Wartość projektu w okresie 01.07.2011-
30.06.2014 wynosi 1 480 297 zł. Wydatki w 2012 roku wyniosły 350 982 zł. 

W roku 2012 MOPS uzyskał dofinansowanie na realizację pilotaŜów projektu systemowego 
w ramach działania 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”: 

W ramach zadania „Standardy instytucji i usług pomocy społecznej” we współpracy z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej oraz Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej 
realizowany jest projekt „Częstochowski Standard Pomocy Społecznej - Interwencja i wsparcie”. 
BudŜet projektu na lata 2012-2013 wynosi 1 297 157 zł. W 2012 wydatki MOPS wyniosły 159 653 zł. 
W ramach pilotaŜu będzie testowany model funkcjonowania jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej w mieście na prawach powiatu. 

Zadanie „Standardy pracy z bezdomnymi” realizuje projekt „Standardy w bezdomności – nowa 
jakość”, podjęty wspólnie z Fundacją Chrześcijańską Adullam oraz Stowarzyszeniem Wzajemnej 
Pomocy Agape. BudŜet projektu w latach 2012-2013 wynosi 999 735 zł. W 2012 roku wydatki MOPS 
wyniosły 137 925 zł. Projekt kierowany jest do 100 osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością, 
nieaktywnych zawodowo, w wieku od 18 lat, przebywających na terenie Częstochowy i rokujących 
wyjście z bezdomności. Rezultatem końcowym będzie stworzenie ścieŜki prowadzącej od ulicy 
do samodzielności Ŝyciowej i włączenie katalogu usług dla osób bezdomnych do Gminnych Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Projektem objęto 310 osób, podpisano ponadto 
26 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności. 
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Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Częstochowie, ul. Legionów 58 

Placówka dysponuje 33 miejscami socjalizacyjnymi i 12 miejscami interwencyjnymi. W roku 2012 
w placówce przebywało 87 wychowanków. Opieką całkowitą w grupach wychowawczych objęto 
78 wychowanków (36 dziewcząt i 42 chłopców) w wieku od 4 do 18 lat. 

Dzieci przyjęto na podstawie postanowień wydanych głównie przez Sąd Rejonowy 
w Częstochowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich (76 przypadków). 52 dzieci zostało skierowanych 
do placówki na podstawie spraw opiekuńczych, w 26 przypadkach toczyło się wobec wychowanków 
zarówno postępowanie opiekuńcze, jak i sprawa o demoralizację. 

Wychowanków zakwalifikowano oraz skierowano do następujących form opieki: 
 ,rodzina własna - 4 wychowanków ـ
 ,rodzina zastępcza - 2 wychowanków ـ
 ,RDDz - 2 wychowanków ـ
 ,inna placówka opiekuńczo-wychowawcza - 15 wychowanków ـ
 ,młodzieŜowy ośrodek wychowawczy - 3 wychowanków ـ
 ,młodzieŜowy ośrodek socjoterapii - 2 wychowanków ـ
 .usamodzielnieni (skończyli 18 lat i zdecydowali o opuszczeniu placówki) - 3 wychowanków ـ

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w placówce przebywało 47 wychowanków (26 objętych pomocą 
socjalizacyjną i 21 – interwencyjną). 
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2 
Działania Domu Pomocy Społecznej ukierunkowane były głównie na: 
 ;usamodzielnianie i rozwijanie zaradności mieszkańców ـ
 ;wzbogacanie indywidualnych planów aktywizowania mieszkańców ـ
 ;pozyskiwanie kandydatów na opiekunów prawnych dla mieszkańców ـ
 ,rozwijanie organizowanych w domu pomocy społecznej praktyk zawodowych i idei wolontariatu ـ
 ;pomoc zainteresowanym mieszkańcom w podejmowaniu pracy zarobkowej ـ
 ;pozyskiwanie zewnętrznych źródeł zasilania finansowego ـ
 .kształtowanie racjonalnej polityki kadrowej ـ

Liczba mieszkańców na koniec roku wynosiła 192 osoby, z których 72 dofinansowanych było 
z budŜetu państwa, a 120 - przez rodziny oraz gminy. 

W październiku grupa 24 mieszkańców uczestniczyła w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym 
w Zakopanem. Zorganizowano ponadto turnusy rehabilitacyjne w Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
w Lublińcu. Z zabiegów fizjoterapeutycznych skorzystało 174 pensjonariuszy. 

W ciągu roku poszukiwano, wraz z pensjonariuszami, odpowiedniego zajęcia na otwartym rynku 
pracy. W rezultacie trzy osoby zostały zatrudnione w zakładach pracy chronionej. 

W ramach współpracy z uczelniami wyŜszymi oraz szkołami policealnymi w ciągu roku 
zorganizowano w placówce praktyki dla ponad 100 osób. W oparciu o podpisane umowy 
współpracowała z DPS grupa 17 wolontariuszy. 
 
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie 

Podstawowym zadaniem Ośrodka były działania szkoleniowo-profilaktyczne skierowane do szkół 
oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom i przemocy 
w rodzinie. Ośrodek zapewniał równieŜ całodobową opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości 
oraz podejmował działania interwencyjno-profilaktyczne w stosunku do tych osób. 

Centrum edukacyjno-interwencyjne 

Centrum prowadziło działalność edukacyjną, profilaktyczną, wspierającą i interwencyjną. 
Zadania realizowano w formie zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, udziału w konferencjach, 
udzielania porad, przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia, prowadzenia zajęć 
z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Działania profilaktyczne ukierunkowane były 
na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz róŜnego rodzaju uzaleŜnieniom. 
Szczegółowy zakres działań przedstawia się następująco. Od stycznia rozpoczęły się spotkania 
edukacyjno-profilaktyczne z uczniami róŜnego typu szkół. W zajęciach uczestniczyło 1.361 uczniów 
z 16 placówek. Przeprowadzono 2 szkolenia dla 31 pracowników MOPS na temat uzaleŜnienia 
i współuzaleŜnień od alkoholu oraz w zakresie tematyki antynarkotykowej i zagroŜeń związanych 
z „dopalaczami”. 

W ramach edukacji dorosłych dla 53 skazanych przebywających w Areszcie Śledczym 
w Częstochowie, Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu przeprowadzono zajęcia na temat zagroŜeń 
związanych z wszelkiego rodzaju uzaleŜnieniami. 
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Zespół ds. przeprowadzania rozmów profilaktyczno-wychowawczych z nieletnimi 

Na wniosek Komendy Miejskiej Policji Zespół przeprowadził rozmowy profilaktyczno-wychowawcze 
z 41 nieletnimi i ich opiekunami prawnymi, podczas których informowano nieletnich oraz opiekunów 
o wszelkich konsekwencjach spoŜywania napojów alkoholowych. Jednocześnie zapoznawano 
opiekunów z obowiązkami, jakie na nich spoczywają  i odpowiedzialności w ww. zakresie. 
Wskazywano równieŜ instytucje, w których moŜna uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

Działalność wspierająca i interwencyjna 
Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej oraz osób z problemami uzaleŜnień i Telefon 
„Niebieska Linia” 

Przy Ośrodku prowadził działalność Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób 
z problemami uzaleŜnień, obejmujący bezpłatny telefon „Niebieska Linia”. DyŜury pełnili specjaliści, 
mający w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy. Udzielano równieŜ bezpłatnych 
porad prawnych. 

Przeprowadzono łącznie 452 rozmowy, przy czym 381 zgłoszeń dotyczyło bezpośrednio zjawiska 
przemocy. Najczęściej dzwoniły ofiary przemocy (88%) i świadkowie (10%). Sprawcy przemocy 
stanowili tylko 2%. Zazwyczaj dzwoniły kobiety (91%). 

Zjawisku przemocy domowej w 60% towarzyszył problem naduŜywania alkoholu przez sprawcę 
przemocy. Do stosowania przemocy bez wpływu środków odurzających dochodziło w 34%, pozostałe 
podawane czynniki to choroba psychiczna lub inne uzaleŜnienia. 

 
Grupa Wsparcia dla WspółuzaleŜnionych 

W Ośrodku działała Grupa Wsparcia dla WspółuzaleŜnionych. W 2012 roku w zajęciach 
uczestniczyło 15 kobiet. 

 
Częstochowski Telefon Zaufania 

W roku 2012 przeprowadzono ogółem 2 811 rozmów. Podobnie, jak w dwóch poprzednich latach, 
do TZ dzwoniło więcej męŜczyzn (1 691), niŜ kobiet (1120). Najwięcej rozmówców dzwoniło 
w związku z problematyką dotyczącą kwestii uzaleŜnień (1 114 rozmów), egzystencjalnych 
(957 rozmów) i zdrowotnych (722). W 2012 roku zdecydowanie wzrosła liczba rozmów dotyczących 
uzaleŜnień. Obok problemu uzaleŜnienia od alkoholu pojawiają się inne, m.in. narkomania, komputer, 
Internet, hazard, pornografia. 

 
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej „Nie krzywdzę” 

Program realizowany był w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2006-2013 - pierwsza edycja w okresie od lutego do maja 2012 r.(13 uczestników); druga od 
sierpnia do listopada 2012 r. (11 uczestników). Obie edycje zostały zrealizowane w Areszcie 
Śledczym w Częstochowie. Program, jako zadanie zlecone, sfinansowano ze środków Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Podstawowym celem programu była redukcja zachowań agresywnych 
u uczestników zajęć, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób, zwłaszcza 
kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. 

 
Całodobowa opieka nad osobami nietrzeźwymi 

W roku 2012 do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi przyjęto ogółem 6 213 
pacjentów, tj. o 636 więcej niŜ w roku 2011. Ściągalność za pobyt wyniosła średnio 16,55%. 

 
SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH  

W OŚRODKU W 2011 R. ORAZ W 2012 R. TABELA NR 49 

Wyszczególnienie Liczba osób w 2011 r. Liczba osób w 2012 r. 
1. Ogółem, 

w tym:  5 577 6 213 

 męŜczyźni 5 129 5 705 ـ
 kobiety 448 508 ـ

2. Podział wg grup:   
 chłopcy do lat 18 19 17 ـ
 dziewczęta do lat 18 3 0 ـ
 lat 308 301 24 – 18 ـ
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SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH  
W OŚRODKU W 2011 R. ORAZ W 2012 R. TABELA NR 49 

 lat 353 351 29 – 25 ـ
 lat 2 867 3 504 49 – 30 ـ
 lat i więcej 2 027 2 040 50 ـ
 pobyt dwukrotny 363 343 ـ
 pobyt więcej niŜ dwa razy 413 471 ـ
 osoby pracujące 51 66 ـ
 studenci i uczniowie 7 8 ـ
 emeryci i renciści 37 38 ـ
 bezrobotni 5 482 6 021 ـ
 osoby dowiezione spoza Częstochowy 198 215 ـ
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XI. EDUKACJA 

W celu realizacji zadań organu prowadzącego szkoły i jednostki oświatowe, nadzoru 
pod względem organizacyjnym, finansowym, prawnym oraz kadrowym - w roku sprawozdawczym 
podejmowano zadania mające na celu poprawę warunków i jakości kształcenia w częstochowskich 
instytucjach oświatowych, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy oraz jak największej 
absorpcji środków z Unii Europejskiej.  
 

Poprawa warunków kształcenia i organizacji pracy placówek oświatowych 
 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

W 2012 r. rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych odbyła się po raz pierwszy z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru 
i przebiegała dwuetapowo. W I etapie rodzice dzieci juŜ uczęszczających do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego deklarowali wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. 
W II etapie rodzice dzieci kandydujących po raz pierwszy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
wypełniali formularz na stronie internetowej i zgłaszali dziecko do placówki. Wprowadzenie systemu 
elektonicznego pozwoliło usprawnić proces rekrutacji, zwiększyć dostępność do miejskich przedszkoli/ 
oddziałów przedszkolnych dla wszystkich dzieci z terenu miasta Częstochowa oraz ujednolicić kryteria 
naboru. 

W celu zwiększenia dostępności miejsc w przedszkolach w roku sprawozdawczym uruchomiono 
dodatkowe oddziały przedszkolne w: 
- Miejskim Przedszkolu nr 7 przy ul. Mireckiego 25 – 1 oddział, 
- Miejskim Przedszkolu nr 8 – oddziały zamiejscowe w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza 

Kusocińskiego, przy ul. Jesiennej 42 – 1 oddział, 
- Miejskim Przedszkolu nr 11 przy ul. Kurpińskiego 6 – 1 oddział, 
- Miejskim Przedszkolu nr 16 przy ul. Starzyńskiego 9 – 1 oddział, 
- Miejskim Przedszkolu nr 29 przy ul. Osada Młyńska 1 – 1 oddział, 
- Miejskim Przedszkolu nr 36 przy ul. Kukuczki 4 - 1 oddział, 
- Miejskim Przedszkolu nr 38 – oddziały zamiejscowe w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika 

Zamenhofa, przy ul. Sikorskiego 56 – 1 oddział, 
- Miejskim Przedszkolu nr 41 przy ulicy Powstańców 9/11 – 1 oddział. 

W związku z koniecznością usankcjonowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych i racjonalnego wykorzystania bazy oświatowej przez dzieci przedszkolne 
i szkolne utworzono zespoły szkolno–przedszkolne: 

- Uchwałą nr 326/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie – połączono Szkołę 
Podstawową nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty i Miejskie Przedszkole nr 28, 

- Uchwałą nr 329/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie - połączono Szkołę 
Podstawową nr 51 im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Miejskie Przedszkole nr 39, 

- Uchwałą nr 332/XX/2012Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Częstochowie – połączono Szkołę Podstawową nr 18 
oraz Miejskie Przedszkole nr 40  

- Uchwałą Nr 333/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie - Szkołę Podstawową nr 10 im. 
Św. Stanisława Kostki i Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori. 

Takie rozwiązanie dało szkołom podstawowym, które weszły w skład zespołów, moŜliwość rozwoju 
i pozwoliło uniknąć ich likwidacji z powodu niespełniania przez nie warunków, które wymieniono 
w Uchwale nr 251/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto 
Częstochowa. 
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

Z uwagi na wdroŜenie nowych przepisów wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 
oraz brak naboru do klas pierwszych podjęto 18 uchwał mających na celu likwidację liceów 
profilowanych i techników uzupełniających.  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Mając na celu usprawnienie organizacji pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których 
miasto Częstochowa jest organem prowadzącym, a takŜe zapewnienie lepszej opieki psychologiczno-
pedagogicznej dla wszystkich uczniów częstochowskich szkół i placówek, jak równieŜ ich rodziców, 
przygotowano koncepcję połączenia poradni. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta 
Częstochowy przyjmując Uchwałę Nr 335/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2012 
r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie z dniem 
1 września 2012 r.  W skład zespołu weszły: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 3 i Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna. 

Zapewnienie opieki i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania  

W roku sprawozdawczym, zgodnie z zapisami Uchwały Nr 424/XXIII/2012 Rady Miasta 
Częstochowy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Bursy Miejskiej, połączono miejskie 
internaty. Intencją utworzenia Bursy Miejskiej było uporządkowanie stanu organizacyjno-prawnego 
internatów funkcjonujących przy szkołach ponadgimnazjalnych, zracjonalizowanie kosztów utrzymania 
placówek oraz do poprawa systemu zarządzania poprzez lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich 
i materialnych. W roku 2012 zorganizowano administracyjno–gospodarczą obsługę placówki 
oraz wyrównano standardy w poszczególnych budynkach Bursy Miejskiej poprzez doposaŜenie 
placówek w sprzęt i urządzenia spełniające normy określone w przepisach prawa. Dzięki 
racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi, uzyskanymi z działalności, w roku 
sprawozdawczym zakupiono sprzęty i urządzenia do kuchni w poszczególnych jednostkach, sprzęt 
komputerowy dla wychowawców, zainstalowano monitoring w placówce przy ul. Legionów 58, 
podłączono internet bezprzewodowy w 4 spośród 5 placówek, jak równieŜ bezpłatną łączność 
telefoniczną między poszczególnymi placówkami.  

Usprawnienie obsługi finansowo-księgowej 

Uchwałą Nr 355/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
utworzenia Biura Finansów Oświaty w roku 2012 utworzono Biuro Finansów Oświaty. Utworzenie 
jednostki ma przyczynić się do sprawniejszej obsługi finansowo-księgowej szkół i jednostek 
oświatowych, lepszego nadzoru w zakresie racjonalnego wykorzystania środków finansowych oraz 
obniŜenia kosztów obsługi księgowej. W roku sprawozdawczym głównymi zadaniami zrealizowanymi 
w ramach funkcjonowania Biura Finansów Oświaty były: zakup materiałów i usługi remontowe mające 
na celu przystosowania budynku do potrzeb jednostki, instalacja alarmu i monitoringu, zakup 
wyposaŜenia, materiałów biurowych oraz programów i licencji. Dokonano takŜe scalania baz danych 
obsługiwanych jednostek oraz przeprowadzono niezbędne szkolenia. Realizacja zadań jednostki 
odbywała się przy stanie zatrudnienia 17,5 etatu (w 2011r. liczba etatów księgowych w miejskich 
przedszkolach wynosiła 24,97). 

Wyrównywanie szans edukacji dzieci i młodzieŜy 
 
Realizacja programu Cyfrowa Szkoła 

W ramach rządowego programu Cyfrowa Szkoła Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza 
Kościuszki i Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry otrzymały pomoc finansową 
w kwocie 237 342,03 zł na zakup sprzętu informatycznego. Zakupiono 81 komputerów przenośnych 
dla uczniów, 19 przenośnych komputerów dla nauczycieli, 6 szafek do przechowywania przenośnych 
komputerów, 2 sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, 2 tablice interaktywne, 2 projektory 
krótkoogniskowe, 1 ekran projekcyjny, 2 wizualizery, 2 kontrolery WLAN, 25 punktów dostępowych, 1 
router dla stacji roboczych powyŜej 100 uczniów i 2 routery do 100 stacji roboczych.  
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Realizacja programu - Wyprawka szkolna 

W roku 2012, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, wypłacono łącznie 
kwotę 358 680, 31 zł. Pomoc otrzymało łącznie 1764 uczniów klas I-III szkoły podstawowej, uczniów 
klas IV szkoły podstawowej, uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej, uczniowie słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem z stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, 
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego spełniający kryteria określone 
w Uchwale Nr 93/2012 Rady Ministrów Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka 
szkolna" oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 

Realizacja zadania dofinansowania zakupu lub wydruku podręczników dla uczniów niewidomych 

W roku sprawozdawczym, podobnie jak roku 2011, podpisano porozumienie z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, dotyczące realizacji zadania z zakresu administracji rządowej Dofinansowanie 
zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnychi ksiąŜek pomocniczych dla uczniów niewidomych 
uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest zleceniobiorca. Łączna 
kwota środków z przeznaczeniem na określony w porozumieniu cel wyniosła 14 600 zł. 
 
Realizacja zadań publicznych w ramach zadania Edukacja i Wychowanie  

Na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Edukacja i wychowanie, 
13 organizacjom pozarządowym przekazano łącznie kwotę 15 380 zł. Wsparciem objęto m.in. takie 
przedsięwzięcia jak: PCK – Ratownicy to my, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu PCK, Super 
Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby,  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – Propagowanie 
wiedzy o Częstochowie i regionie oraz kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań 
wśród dzieci i młodzieŜy, Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu – 
Wycieczka Krajoznawczo-Turystyczna. 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2012 przyznano dotacje na 
realizację zadań w trybie tzw. małego grantu. Czterem organizacjom, Związkowi Harcerstwa 
Polskiego, Polskiemu Czerwonemu KrzyŜowi, Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGAPE 
i Stowarzyszeniu Częstochowa 2020, przekazano łącznie kwotę: 14 935 zł. Środki przeznaczono 
odpowiednio na zadania Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieŜy przez popularyzację harcerskiej 
literatury wśród dzieci i młodzieŜy”, Edukacja, wychowanie, odpoczynek – Obóz PCK, Gra Miejska – 
Korczak 2012 i Akcja Świetliki 2012 – bezpieczna droga do szkoły. 

Absorpcja środków europejskich 

Program Comenius i Leonardo da Vinci 

W 2012 r. częstochowskie jednostki oświatowe otrzymały dofinansowanie do międzynarodowych 
projektów współpracy finansowanych ze środków Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe 
Ŝycie: Comenius oraz Leonardo da Vinci. W ramach programu Comenius akceptację uzyskało 
13 wniosków na łączną kwotę: 196 110 EUR, w tym na Partnerskie Projekty Szkół – 195 000 EUR 
i Wizytę Przygotowawczą – 1 110 EUR., natomiast w ramach programu Leonardo da Vinci akceptację 
uzyskało 6 ofert na łączną kwotę: 438 880 EUR, w tym na Transfer Innowacji – 397 408 EUR 
i Projekty Mobilności – VETPRO – 41 472 EUR.  

 
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację projektu Razem poznajemy świat, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej), 
który ma na celu wsparcie działania Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori 
w Częstochowie, wchodzącego obecnie w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, poprzez 
umoŜliwienie zorganizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat i sześciolatków zajęć rozwijających 
zainteresowania: matematyczno – przyrodnicze, teatralne, językowe i taneczno–muzyczne oraz zakup 
pomocy dydaktycznych. Dodatkowe zajęcia, rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci w wieku 
przedszkolnym, umoŜliwią lepsze przygotowanie ich do dalszej edukacji. Całkowity koszt projektu: 
107 333,33 zł (w tym wartość dofinansowania: 105 723,33 zł, a wartość wkładu własnego: 1 610,00 
zł). W roku 2012 przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie dostawców pomocy 
dydaktycznych i wyposaŜenia, monitoring zajęć oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci. 
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W roku 2012 kontynuowano takŜe Projekt Edukacja – paszport do przyszłości, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych), 
mający na celu uzupełnienie programów rozwojowych Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. Stanisława 
Kostki - wchodzącej obecnie w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 i Szkoły Podstawowej 
nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych: 
rozwijających kompetencje kluczowe, wyrównawcze i specjalistyczne oraz zakup pomocy 
dydaktycznych. Całkowity koszt projektu: 134 127 zł. W roku sprawozdawczym w szczególności: 
przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie dostawców pomocy dydaktycznych 
i wyposaŜenia, monitoring zajęć oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci. 

Projekt Dobry fach to szansa pracy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany z Agencją Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie S.A.) był takŜe kontynuowany w 2012 roku. Zakłada on zwiększenie 
zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
w Częstochowie wśród 920 uczniów i uczennic 7. szkół zawodowych: Szkoły Policealnej 
Województwa Śląskiego im. dr Władysława Biegańskiego; Technikum nr 8 w Zespole Szkół 
Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie; Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Władysława 
Stanisława Reymonta; Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 (ZSZ 4) w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Stefana śeromskiego; Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 (ZSZ 7) 
w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego; Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 8 (ZSZ 8 ) w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych; Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 10 (ZSZ 10) w Zespole Szkół Technicznych. Projekt będzie realizowany do 
31.08.2013r. Całkowity koszt projektu to 1 925 926,53 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 
1 680 370,90 zł, a w wkład własny: 245 555,63 zł. W ramach realizacji projektu w 2012 roku: 
przeprowadzano monitoring zajęć, zorganizowano Salon Edukacji Technicznej i Zawodowej 
oraz rekrutowano uczestników. 

Projekt systemowy Mam zawód – mam pracę w regionie, zaplanowany do realizacji w latach 2011 
– 2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego, ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez 
podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie wśród 1367 uczniów 
i uczennic 17 szkół zawodowych: Technikum nr 10 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych, 
Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. śeromskiego, Technikum 
nr 12 w Zespole Szkół Technicznych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół 
Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej Curie, Technikum nr 5 w Technicznych Zakładach Naukowych 
im. gen. W. Sikorskiego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół im. W. S. Reymonta, 
Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole 
Szkół im. gen. W. Andersa,, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 2 
w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół 
im. J. Kochanowskiego, Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. B. Prusa, Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 9 w Zespole Szkół im. B. Prusa, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych im. K. Pułaskiego , Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół 
Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Zespole 
Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.  

Całkowity koszt projektu to 70 798 311,10 zł (miasto Częstochowa 5 724 476,42 zł). W tym 
wnioskowane dofinansowanie: 61 763 673,93 zł (miasto Częstochowa 4 923 622,17 zł, w tym wkład 
własny miasta Częstochowa: 800 854,25 zł). W roku 2012: zaktualizowano Program Rozwoju 
Szkolnictwa Zawodowego, rekrutowano uczestników, przeprowadzono procedurę przetargową 
na wyłonienie wykonawców usługi doradztwa zawodowego oraz przeprowadzano monitoring 
realizowanych zajęć. 

W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu systemowego Indywidualizacja nauczania 
początkowego w Częstochowie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym do edukacji oraz zmniejszenie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych, który ma na celu podniesienie efektywności kształcenia 
początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć  w klasach I – III 
oraz doposaŜenie bazy dydaktycznej w 47 szkołach podstawowych w Częstochowie. Termin realizacji 
projektu to okres od 2 kwietnia 2012 r. do 30 sierpnia 2013 r. Całkowity koszt projektu to 2935 071 zł. 
W roku 2012: zaktualizowano projekt celem zwiększenia dofinansowania, rekrutowano uczestników, 
przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawców usługi edukacyjnej, 
przeprowadzano monitoring zajęć oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia do przetargu 
na zakup pomocy dydaktycznych i doposaŜenia. 
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W 2012 roku pozyskano takŜe środki na nowe przedsięwzięcia. Projekt Zaplanuj swoją karierę 
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego) zakłada poprawę efektywności nauczania we wszystkich liceach ogólnokształcących 
w mieście Częstochowa poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów poŜądanych 
na rynku pracy z wykorzystaniem e – narzędzi. Będzie on realizowany w okresie od 1 października 
2012r. do 31 lipca 2014r., a koszt projektu to 1995 250 zł (w tym 85% to dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 7% z BudŜetu Państwa, a 8% to wkład rzeczowy Gminy 
Miasta Częstochowa). 

Kolejny projekt przygotowany w roku sprawozdawczym to Koniec języka za przewodnika (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego), którego całkowity budŜet to 2 873 062 zł (w tym 85% to dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 7% dofinansowanie z BudŜetu Państwa a 8% to wkład 
rzeczowy Gminy Miasta Czestochowa).  Zakłada on wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania 
w 23 szkołach podstawowych i 22 gimnazjach w Mieście Czestochowa poprzez wdroŜenie nowych 
zajęć, metod i e – narzędzi dostosowanych do trendów rynku a jego realizacja przypada na okres 
od 1 października 2012r do 31 sierpnia 2014r. 

Projekt z komponentem ponadnarodowym Edukacja bez granic (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego), takŜe 
przygotowany w 2012 roku, przewiduje wsparcie dla jednostek oświatowych prowadzących kierunki 
kształcenia zawodowego związane z branŜą energii odnawialnej (Centrum Kształcenia Praktycznego, 
Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa oraz Zespół Szkół Samochodowo–
Budowlanych) oraz z branŜą ekonomiczną (Zespół Szkół Ekonomicznych).  

W roku sprawozdawczym przygotowano równieŜ nowe projekty na konkursy ogłoszone w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wspomaganie na piątkę (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), Klucz do kariery (Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego), 
Akademia młodego zawodowca (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) oraz Praktyka czyni mistrza – projekt 
z komponentem ponadnarodowym (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w roku 2013. 

 

Pozostałe zadania organu prowadzącego 

Konkursy na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek oświatowych 

W 2012 roku przeprowadzono 31 konkursów na stanowiska dyrektorów: 6 na stanowisko dyrektora 
miejskiego przedszkola, 10 na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, 8 na stanowisko dyrektora  
gimnazjum, 6 na stanowisko dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, 1 na stanowisko innej placówki 
oświatowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 5. Ponadto 16 dyrektorom 
przedłuŜono powierzenie stanowiska: 7 na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, 5 na stanowisko 
dyrektora gimnazjum, 3 na stanowisko dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej oraz 1 na stanowisko innej 
placówki oświatowej – Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. 
 
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – stopień nauczyciela mianowanego 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 117 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele uzyskali akceptację 
komisji egzaminacyjnej. 
 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

W roku sprawozdawczym 83 pracodawcom, spełaniającym ustawowe wymogi, przekazano łącznie 
kwotę 803 712,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. Pracodawcy otrzymali dofinansowanie za wykształcenie 128 uczniów z terenu miasta. 

 
Ewidencja i dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami), w ramach prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w roku 
sprawozdawczym dokonano 17 nowych wpisów, wydano 7 decyzji o nadaniu uprawnień szkoły 
publicznej, 8 decyzji o wykreśleniu szkół z prowadzonej ewidencji, 38 zaświadczeń o zmianie 
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we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz 12 decyzji zmieniających o nadaniu 
uprawnień szkoły publicznej.  

Celem dostosowania prawa lokalnego do zmian ustawy o systemie oświaty, doprecyzowania 
i uporządkowania zapisów uchwały w zakresie zasad dotowania z budŜetu miasta Częstochowy 
niepublicznych placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w zakresie prowadzenia 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ułatwienia beneficjentom ustalania faktycznej liczby 
uczniów, na których przekazywana jest dotacja z budŜetu miasta Częstochowy w roku 2012 
przygotowano projekt uchwały, podjętej przez Radę Miasta Częstochowy 
(Uchwała nr 551/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym 
posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez 
osoby fizyczne lub prawne inne niŜ jednostki samorządu terytorialnego, a takŜe innych form 
wychowania przedszkolnego (z późn. zm.)). 

 
Lato w mieście 2012 i Ferie w mieście 2012 – wypoczynek zimowy i letni 

W ramach wsparcia finansowego gminy na zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieŜy w mieście w ramach akcji Ferie w mieście 2012 - 17 szkół otrzymało środki finansowe 
w łącznej kwocie 15740 zł na realizację wypoczynku w formie otwartych drzwi. Akcja Lato w mieście 
2012 umoŜliwiła 4 szkołom realizację wypoczynku w formie otwartych drzwi, na którą przekazano 
łączną kwotę 9426 zł. 

 
Nagroda Miasta Częstochowy dla dyrektorów i nauczycieli 

Po raz kolejny przyznano Nagrody Miasta Częstochowy i Dyrektorów Szkół, przedszkoli 
oraz innych oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Częstochowy dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Ogółem wpłynęło 197 wniosków. W wyniku prac Komisji 
Opiniującej 104 wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie i przyznano 3 nagrody finansowe I stopnia, 
13 nagród finansowych II stopnia i 88 nagród finansowych III stopnia. Uroczystość wręczenia odbyła 
się w MłodzieŜowym Domu Kultury.  
 
Nagrody dla uczniów zdolnych 

W roku sprawozdawczym do Wydziału Edukacji wpłynęło 159 wniosków o przyznanie Nagród 
Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Komisja łącznie przyznała 
83 nagrody finansowe - 13 nagród dla uczniów szkół podstawowych, 50 dla uczniów gimnazjów, 5 dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 15 dla uczniów szkół niepublicznych. 

 
Pozostałe zadania i inicjatywy 

Program edukacyjny upowszechniający zasady prawidłowego Ŝywienia wśród dzieci i młodzieŜy 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa na lata 2011 – 2013 
 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 399/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie upowszechniania 
zasad prawidłowego Ŝywienia wśród dzieci i młodzieŜy w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Miasto Częstochowa działania kontynuował Zespół do spraw wdroŜenia na terenie Miasta 
Częstochowy programu upowszechniającego zasady zdrowego Ŝywienia wśród dzieci i młodzieŜy. 
Celem zespołu jest zmiana świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieŜy w kwestii zdrowego Ŝywienia, 
dzięki zapoznaniu z zasadami prawidłowego Ŝywienia, wyrabianiu prawidłowych nawyków, zachowań 
oraz uświadomieniu potrzeby aktywności fizycznej. W ramach działań w roku sprawozdawczym m. in.: 
zorganizowano konkursy mające na celu promowanie idei zdrowego Ŝywienia, szkolenia skierowane 
do intendentów oraz szkolenie dla uczniów zorganizowane wspólnie z pracownikami Katedry śywienia 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
 
Projekt Akademia Ucznia 
 

W 2012 roku Gmina Miasto Częstochowa i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność", przygotowały kolejny wspólny projekt - Akademia Ucznia, którego celem było 
upowszechnianie, wśród uczniów, wiedzy na temat pozytywnych uwarunkowań nowoczesnej 
i przyjaznej uczniom szkoły, doskonalenie u uczniów umiejętności wyraŜania własnej opinii w sposób 
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konstruktywny oraz rozwijanie u uczniów poczucia sprawstwa i współodpowiedzialności za tworzenie 
rzeczywistości szkolnej. W ramach realizacji projektu uczniowie brali udział w debatach i konkursach. 

 
Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego 

W roku sprawozdawczym wparto inicjatywę przygotowaną przez Zarząd Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie - Salon Edukacji Szkolnictwa Specjalnego. Celem 
spotkania było umoŜliwienie osobom niepełnosprawnym moŜliwości uzyskania informacji na temat 
moŜliwości podjęcia nauki w szkołach, które posiadają odpowiednio przygotowaną kadrę 
pedagogiczną, wykwalifikowanych specjalistów, warunki lokalowe, wyposaŜenie pracowni i sal 
terapeutycznych w pomoce dydaktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Gościem 
specjalnym Salonu Edukacji Szkolnictwa Specjalnego była piosenkarka Monika Kuszyńska. 

Konferencje 
 

W ramach współpracy z Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim ALA w Częstochowie, 
Zespołem Szkół ALA we Wrocławiu oraz Kolegium Tutorów, zorganizowano konferencję skierowaną 
do dyrektorów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Doświadczenia ALA źródłem tutoringu 
szkolnego. 
 

W roku sprawozdawczym, dzięki staraniom Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych 
w Częstochowie, zorganizowano konferencję naukową POMAGAJMY – NIE WYKLUCZAJMY 
skierowaną do dyrektorów szkół oraz pedagogów, na której prelegentami byli neuropsycholog, 
psychoterapeuta i psychiatra dzieci i młodzieŜy. 
 
Spotkania w związku z reorganizacją sieci szkół i jednostek oświatowych 
 

Z uwagi na reorganizację sieci szkół i jednostek oświatowych wynikającą z konieczności 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji i racjonalizacji wydatków na oświatę w roku 2012 odbyły się 
2 Fora Edukacyjne, spotkania z organizacjami związkowymi oświaty oraz liczne spotkania 
z przedstawicielami środowisk szkolnych, nauczycielami, rodzicami, Radami Dzielnic itd.  
 
Konkursy dla dzieci i młodzieŜy 

 
W roku sprawozdawczym, wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie 

i MłodzieŜową Radą Miasta, zorganizowano II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym. Konkurs, którego zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas Dni Samorządu Terytorialnego 
w Częstochowie, miał na celu kształtowanie postaw obywatelskich, przygotowanie uczniów 
do uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym i upowszechnianiu wiedzy o samorządzie 
terytorialnym. 

W celu m.in. upowszechnianie wiedzy informatycznej, doskonalenie umiejętności wykorzystywania 
zdobytej wiedzy w praktyce, pracy w grupie rówieśniczej, posługiwania się sprzętem 
i oprogramowaniem komputerowym, poznawanie i stosowanie nowych technologii informacyjno - 
komunikacyjnych, rozwijanie zainteresowań, kreatywności zorganizowano konkurs „Tablet 
w gimnazjum i szkole podstawowej”. Nagrody w postaci 104 tabletów rozdysponowano między 
3 zwycięskie gimnazja: Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej (37 tabletów), Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja 
Reja (35 tabletów), Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki (32 tablety). Na nagrody przeznaczono łącznie 
143 802 zł. 

W roku 2012, wspólnie ze Stowarzyszeniem Częstochowa 2020, zorganizowano konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Kotyliony w Częstochowie na Dzień Niepodległości – 
11 listopada". Celem konkursu było rozpropagowanie idei uczczenia Święta Niepodległości poprzez 
przypinanie biało - czerwonych kotylionów. Konkurs cieszył się duŜym powodzeniem wśród uczniów. 
 
Koncert Seniorom Edukacji 

 
Po raz kolejny, wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta i IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 
Sienkiewicza,  zorganizowano boŜonarodzeniowy koncert kolęd dla emerytowanych nauczycieli. 
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Uroczystości w jednostkach oświatowych 
 
Uroczystości: 
- 150 – lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, 
- 75 – lecie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych 

nr 23 im. Janusza Korczaka, 
- 66 – lecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego połączone z 50–leciem 

budynku przy ul. Wręczyckiej, 
- 50 – lecie połączone z nadaniem imienia Zdobywców Przestworzy - Szkole Podstawowej nr 1, 
- 50 – lecie połączone z nadaniem imienia Krecika Miejskiemu Przedszkolu nr 13, 
- 30 – lecie Szkoły Podstawowej nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Zygmunta Berlinga, 
- 20 – lecie Miejskiego Przedszkola nr 36, 
- 20 – lecie Miejskiego Przedszkola nr 37, 
- nadanie sztandaru Miejskiemu Przedszkolu nr 15 im. Jana Pawła II, 
- nadanie imienia Marii Kownackiej – Szkole Podstawowej nr 33. 
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WYDATKI NA OŚWIATĘ W ROKU 2012 (dz 801 i 854) TABELA NR 50 

Plan 2012 r. wg uchwały budŜetowej Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.   Wykonanie 2012 wg Rb 
Wykonania planu po 
zmianach na dzień 
31.12.2012 r.  w % Wyszczególnienie 

Razem w tym szkoły 
subwencjonowane Razem w tym szkoły 

subwencjonowane Razem w tym szkoły 
subwencjonowane Razem w tym szkoły 

subwencjonowane 
Wydatki bieŜące 371 578 116,00 322 236 918,00 387 671 871,00 331 647 506,00 378 325 207,57 323 128 128,82 97,59 97,43 
Wydatki jednostek 306 741 314,00 264 127 570,00 324 742 930,00 277 396 607,00 322 830 817,58 275 850 034,92 99,41 99,44 
Wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 266 162 052,00 228 880 528,00 282 795 094,00 241 712 606,00 282 043 332,59 241 126 412,65 99,73 99,76 
Wydatki na działalność 
statutową 40 579 262,00 35 247 042,00 41 947 836,00 35 684 001,00 40 787 484,99 34 723 622,27 97,23 97,31 
Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 687 253,00 687 053,00 3 964 133,00 3 677 469,00 3 493 662,95 3 208 865,08 88,13 87,26 
Dotacje na zadania bieŜące 52 420 032,00 46 132 599,00 48 697 160,00 40 875 627,00 46 009 836,71 38 611 370,27 94,48 94,46 
Wydatki na projekty 
finansowane z udziałem 
środków europejskich 11 729 517,00 11 289 696,00 10 267 648,00 9 697 803,00 5 990 890,33 5 457 858,55 58,35 56,28 
Wydatki majątkowe (z 
unijnymi)   403 271,00 398 170,00 545 660,00 540 559,00 310 914,23 310 914,23 56,98 57,52 
Razem 371 981 387,00 322 635 088,00 388 217 531,00 332 188 065,00 378 636 121,80 323 439 043,05 97,53 97,37 
Kwota subwencji     268 141 856,00 268 141 856,00 268 141 856,00 268 141 856,00 100,00 100,00 
Dotacje  celowe  0,00 0,00 687 688,00 397 100,00 400 095,37 358 680,31 58,18 90,32 
 

DANE ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2012 TABELA NR 51 

Lp. Wyszczególnienie 
Miejskie 

Przedszkola z 
BFO, bez ZSzp  

Szkoły 
Podstawowe 

(bez  Zespołów 
1,2,3,15 i bez 
ZSP 1,2,3,4,5) 

Zespoły Szkół 
1,2,3,15, ZSzP 

1,2,3,4,5 
Gimnazja  

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 

z CKP i Bursą  

Szkoły 
Specjalne 

z ZSZS 

Placówki 
oświatowe* Razem 

1. 

Zatrudnienie pracowników 
pedagogicznych (w etatach 
kalkulacyjnych) 413,83 1 041,59 210,74 615,33 1 374,04 218,15 184,98 4 058,66 

2. 

Zatrudnienie pracowników 
administracji i obsługi (w 
etatach) 423,32 366,62 77,99 148,47 354,43 41,28 95,32 1 507,43 
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DANE ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2012 TABELA NR 51 

3. 
Średniomiesięczna liczba 
dzieci/uczniów 4 309,00 10 182 1 701 5 209 16 087 543,00 165 38 196,00 

4. 
Średniomiesięczna liczba 
oddziałów 181,00 516 96 223 603 72,00 27 1 718,00 

5. 

Średniomiesięczny wydatek 
ponoszony przez gminę na 
1 ucznia/dziecko 785 706 805 714 537 2 683,00 2 698 8 928,00 

6. 
Liczba placówek (stan na 
dzień 31.12.2012 r.) 38 32 9 18 22 5 5 129,00 

          

 *Miesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko podany wyłącznie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  
 
 

U D Z I A Ł  U C Z N I Ó W  W  K O N K U R S A C H  W  2 0 1 2  r .  
*zestawienie obejmuje miejsca I i II 

TABELA NR 52 

Placówka 

Nazwa konkursu Ranga konkursu Miejsce jakie zajął/zajęli 
uczniowie 
 

Konkurs ekologiczny „ Segreguję, więc 
jestem „ 
Organizowany przez Zarząd Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie 

rejonowy I miejsce 
II miejsce 

Konkurs  przyrodniczo- plastyczny „ 
Przyroda w oczach dziecka”- organizator 
Muzeum częstochowskie 

Ogólnopolski I miejsce 

Konkurs „Przedszkolak w świecie sztuki” 
VIII edycja pod hasłem „Scena małego 
artysty” organizator MDK Częstochowa 

Regionalny II miejsce – grupa 6 latków 
 

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka 

Gala piosenki „Moja ulubiona piosenka” XI 
edycja – organizator MDK Częstochowa 

Regionalny II miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana 
Kilińskiego 

Konkurs plastyczny „ Dary Jesieni – owoce 
„ 

Rejonowy II miejsce 

Miejskie Przedszkole Nr 9 “Kartka Walentynkowa” Rejonowy I miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 10  Konkurs plastyczny “Najpiękniejsza 
bombka choinkowa” 

Rejonowy I miejsce 
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Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 
“Zwierzęta zimą” 

Powiatowy I miejsce 

II edycja konkursu plastycznego o tematyce 
przyrodniczej “Przyroda w oczach dziecka” 
 

Ogólnopolski II miejsce 

Konkurs plastyczny “Pierwsze oznaki 
wiosny” 
 

Powiatowy I miejsce 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 
“Wielkanocne niespodzianki…” 

Powiatowy II miejsce 

“Przedszkolak w świecie sztuki” VIII edycja 
pod hasłem “Scena małego artysty” 

Powiatowy I nagroda 

“Przedszkolak w świecie sztuki” VIII edycja 
pod hasłem “Scena małego artysty” 

Powiatowy II nagroda 

Konkurs “Kocham Mamę, kocham Tatę”  Powiatowy II miejsce 

Konkurs “Moja zdrowa, zielona planeta” Wojewódzki II miejsce 

Konkurs plastyczny “Wakacje moich 
marzeń” 

Powiatowy II miejsce 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 
“Dary jesieni-owoce” 

Powiatowy I miejsce 

Konkurs plastyczny “Ludzie, którzy dbają o 
nasze bezpieczeństwo” 

Regionalny I miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 12  

Konkurs plastyczny “Sprawny i zdrowy 
przedszkolak” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

Konkurs organizowany przez MDK- 
„Przedszkolak w świecie sztuki’ 

Regionalny II miejsce 

Konkurs „Czysta Częstochowa” Regionalny II miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika 

Konkurs piosenki – Moja ulubiona 
piosenka” 

Regionalny II miejsce 

„Wyprawa po zdrowie” Rejonowy II miejsce Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła 
II 

„JP II przyjaciel dzieci” Rejonowy I miejsce 
I miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 16 “Sportowy Turniej Miast i Gmin” Ogólnopolski I miejsce  
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VIII edycja konkursu ,,Przedszkolak 
w Świecie Sztuki" pod hasłem ,,Scena 
małego artysty". Przedstawienie słowno - 
muzyczne pt. ,,Na pomoc"  Organizator: 
MDK w Częstochowie 

Regionalny II miejsce 

VIII edycja konkursu ,,Przedszkolak 
w Świecie Sztuki" pod hasłem ,,Scena 
małego artysty". Przedstawienie słowno - 
muzyczne, pt. ,,Białe szaleństwo" 
Organizator: MDK w Częstochowie 

Regionalny II miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 23  
Im. „Jasia i Małgosi” 

VIII edycja konkursu ,,Przedszkolak 
w Świecie Sztuki" pod hasłem ,,Scena 
małego artysty". Przedstawienie słowno - 
muzyczne, pt. ,,Porwanie królewny Nutki" –
 w wykonaniu 6- latków . Organizator: MDK 
w Częstochowie 

Regionalny 
 
 

 

I miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 26 Sprawny i zdrowy przedszkolak 
Kukiełka teatralna  
Gala piosenki 
Pięknie mówię  
Przedszkolak w świecie sztuki 
Przegląd Gazet Szkolnych i 
przedszkolnych EKO bohater 

Rejonowy 
 
 

3 x I miejsce 
II miejsce 
 

Przedszkolak w  świecie sztuki 
VIII edycja “Scena małego artysty” 

Rejonowy I miejsce Miejskie Przedszkole nr 30 

VI międzyszkolny konkurs plastyczny -
,,Choinka -pachnący wigilijny gość” 

Rejonowy I miejsce 

“Podwodny świat” - konkurs plastyczny Regionalny II miejsce 

“Przedszkolak w świecie sztuki-Scena 
małego artysty” 

Regionalny I miejsce 

Konkurs recytatorski  „Wierszyki, które 
lubię” 

Regionalny I miejsce 

“Ruch pasją przedszkolaka” Regionalny I miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 31 

Konkurs plastyczny 
„Zwierzątko –mój najmilszy przyjaciel „-IX 

Regionalny I miejsce 
II miejsce 
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edycja 

Konkurs plastyczny - Mój kochany miś  Regionalny II miejsce   

Konkurs plastyczny- “BoŜonarodzeniowa 
Kartka Świąteczna” 

Regionalny II miejsce 

Miejskie Przedszkole nr 32 Wielki konkurs ekologiczny dla przedszkoli 
III edycja  

Ogólnopolski II miejsce 

„1,2,3 tańcz i ty” – konkurs taneczny Regionalny I miejsce grupa młodsza 

„Wiosna w lesie” – konkurs plastyczny Regionalny I miejsce 
II miejsce 

Miejskie Przedszkole integracyjne nr 35 
 im. Małego Księcia 

„Zbierając nakrętkę podajesz komuś rękę” Regionalny I miejsce  

“Nasze tradycje wielkanocne” – konkurs 
plastyczny. 

Ogólnopolski 
 

I miejsce 
 

“Jesienny kapelusz” – konkurs plastyczny Powiatowy II miejsce 

“Dary jesieni – warzywa” – konkurs 
plastyczny. 

Powiatowy I miejsce 

“Najpiękniejsza bombka choinkowa-“ 
konkurs plastyczny. 

Powiatowy I miejsce 

Miejskie Przedszkole Nr 37 

“Moja wymarzona choinka” – konkurs 
plastyczny. 
 

Powiatowy I miejsce 
 

Powiatowy konkurs plastyczny w ramach 
programu prewencyjnego "Policja w 
społeczeństwie" – Bezpieczny pieszy”  

Powiatowy II miejsce 

X edycja konkursu w ramach programu 
edukacyjnego " Kraina Fantazji Misia 
Haribo" 

Ogólnopolski II miejsce 

XI edycja konkursu Akademii Misia Haribo " 
Oszczędzaj energię z Misiem Haribo " 

Ogólnopolski II miejsce 

" Najsympatyczniejszy pupil" konkurs w 
ramach kampanii "O kaŜdej porze sprzątaj 
po Azorze" 

Powiatowy II miejsce 

Miejskie Przedszkole Nr 41  

VIII edycja konkursu Przedszkolak w 
świecie sztuki pod hasłem "Scena małego 

Powiatowy II miejsce 
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artysty" 

Konkurs plastyczny  międzyprzedszkolny 
„Tradycyjna palma wielkanocna”  

Rejonowy I miejsce 
II miejsce  

Miejskie Przedszkole nr 42 

Konkurs muzyczny międzyprzedszkolny 
„To juŜ wiosna” 

Rejonowy I miejsce 

Mistrzostwa Rejonu Częstochowskiego w 
koszykówce chłopców 

Rejonowy I miejsce 

Półfinały Mistrzostw Województwa 
Śląskiego w koszykówce chłopców 

Wojewódzki II miejsce 

XVIII Wiosenny Turniej Koszykówki 
Chłopców  

Regionalny I miesce 

Turniej Orlik Basketmania w koszykówce 
chłopców 

Rejonowy I miejsce 

XXIV Mikołajkowy Turniej Koszykówki 
Chłopców 

Rejonowy I miejsce 

II Międzynarodowy Konkurs ,,Polak to 
brzmi dumnie"- kat. raca literacka 13-15 lat 

Międzynarodowy I miejsce 

Konkurs Regionalny na ,,Szkolną Gazetę z 
Dodatkiem Ekologicznym" 

Regionalny I miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Świat w 
oczach dziecka, dziecko w oczach świata" 

Powiatowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Zdobywców Przestworzy 

Konkurs Powiatowy ,,Wszystko o 
bibliotece" 

Powiatowy I miejsce 
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"Owady" konkurs plastyczny Regionalny I miejsce 

"Bezpieczna droga do szkoły" konkurs 
plastyczny 

Regionalny II miejsce 

"Anioły małe i duŜe" konkurs plastyczny Regionalny I miejsce 

"Wielkanocna pisanka" konkurs plastyczny Regionalny II miejsce 

"Wiosna w origami" konkurs plastyczny Regionalny I miejsce 

"Moja Rodzina" konkurs recytatorski Regionalny II miejsce 

"Olimpusek" Ogólnopolski I miejsce 
II miejsce 

"Alfik humanistyczny" Ogólnopolski I miejsce 
II miejsce 

Konkurs logopedyczny Regionalny I miejsce 

Konkurs komputerowy " Szopka 
BoŜonarodzeniowa" 

Powiatowy I miejsce 

Konkurs plastyczny - ilustracja do bajki Regionalny II miejsce 

"Moja Rodzina" konkurs recytatorski Regionalny I miejsce 

"Historia Polski w literaturze" Regionalny II miejsce 

"Europejscy przyjaciele sierotki Marysi" Regionalny  II miejsce 

"Najpiękniejsza postać" z okazji 
Światowego Dnia KsiąŜki i Praw Autorskich 

Powiatowy I miejsce 

"Wiersze w bibliotece" - twórczość własna 
ucznia  

Regionalny I i II miejsce oraz publikacja na 
stronie BP im. Biegańskiego  

"Nasze lektury - ksiąŜki, które nas uczą i 
bawią" - konkurs plastyczny 

Regionalny II miejsce 

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla 
Dzieci i MłodzieŜy "Świat jakim go widzę" 
nt. Ludzie i czas wolny 

Wojewódzki II miejsce w grupie wiekowej 10-12 
lat 

"Najpiękniejsza Pani Wiosna - cała w 
skowronkach" konkurs plastyczny 

Regionalny I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. K.K. Baczyńskiego 

"Klimaty afrykańskie" konkurs plastyczny Regionalny I miejsce 
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Turniej szachowy Regionalny I miejsce 

"Matematyka w obiektywie" kategoria : 
szkoły podstawowe 

Ogólnopolski II miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny klas III  Regionalny 2 x I miejsca 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Jan 
Paweł II w Poezji" 

Regionalny I miejsce 

Międzyszkolny Konkurs "Święty Franciszek 
z AsyŜu - Patron Ekologów" - plastyczny 
oraz konkurs wiedzy 

Regionalny I miejsce 
II miejsce 

Międzyszkolny konkurs recytatorski "Jan 
Paweł II w naszych sercach"  

Regionalny I miejsce 

Konkurs Interdyscyplinarny (plastyczny i 
literacki) dla szkół miasta Częstochowy "Tu 
zawsze byliśmy wolni" 

Regionalny II miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
"Szopka BoŜonarodzeniowa" 

Regionalny 2 x II miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Literacki "Święta 
BoŜego Narodzenia w moim domu" 

Regionalny II miejsce 

II Międzyszkolny Konkurs Fotograficzno - 
Religijny "Bóg w obiektywie" Kategoria - 
"Twarz Pana Boga", "Ślady Pana Boga", 
"KrzyŜ Znakiem Miłości" 

Regionalny 2 x I miejsce 

IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
"Ozdoby Wielkanocne" - technika 
przestrzenna klasy IV - VI 

Regionalny I miejsce 

IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
"Ozdoby Wielkanocne" - technika płaska 
klasy 0 - III 

Regionalny I miejsce 

"Najładniejsza Kartka Wielkanocna" 
konkurs komputerowy 

Regionalny I miejsce 

IV Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej 
Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 31 w Częstochowie 

Rejonowy II miejsce 

Miejskie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej - 
Piłka Siatkowa Chłopców 

Regionalny II miejsce 
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Miejskie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej Tenis 
Stołowy Chłopców  

Rejonowy II miejsce 

XII Mikołajkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej 
Chłopców w kategorii klas VI w 
Częstochowie 

Regionalny II miejsce 

Wojewódzki Turniej Dwójek Siatkarskich 
w Minisiatkówce Chłopców w Będzinie 

Wojewódzki I miejsce 

Wojewódzki Turniej Czwórek Siatkarskich 
w Minisiatkówce Chłopców w Będzinie 

Wojewódzki I miejsce 

Wojewódzki Turniej Czwórek Siatkarskich 
w Minisiatkówce Chłopców w Gliwicach 

Wojewódzki I miejsce 

Janusz Korczak - lekarz, pisarz 
i wychowawca 

Rejonowy I miejsce 

Wiersze o jesieni Rejonowy I miejsce 

Zawody rejonowe szkół podstawowych 
w piłkę ręczną chłopców 

Rejonowy I miejsce  

X Ogólnopolski Konkurs Europejski 
,,Europa naszym wspólnym domem"  

 

Ogólnopolski I miejsce 
II miejsce 
w kategorii,,PIŁKARSKIE PODRÓśE 
EURO 2012 

Powiatowo - Miejski Konkurs Plastyczny 
,,Zdrowe środowisko - zdrowy człowiek” 

Powiatowo- miejski I miejsce 

IV Powiatowy Konkurs Logopedyczny 
„Chcę mówić pięknie" 

Powiatowy II miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 8  

im. Haliny Poświatowskiej 

Konkurs ekologiczny ,,Eko bohater”  Rejonowy II miejsce 

XIX Ogólnopolski MłodzieŜowy  Konkurs 
Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” 
 

Ogólnopolski II miejsce w Finale Regionalnym  
Szkoła Podstawowa nr 11 

Im. Marii Dąbrowskiej 
Konkurs Piosenki Czerwonokrzyskiej Powiatowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 12 

Im. Bolesława Chrobrego 
 

Przyroda w oczach dziecka Regionalny II miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 13  English High Flier 2012 Ogólnopolski I miejsce w województwie  
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Im. K. Makuszyńskiego 

 

Wojewódzkie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej-
piłka ręczna dziewcząt 

Rejonowy I miejsce 

Wojewódzkie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej-
piłka ręczna dziewcząt 

Wojewódzki I miejsce 

Trzeci Powiatowy Konkurs Piosenki 
Europejskiej "Z piosenką po Europie" 

Powiatowy I miejsce 

Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycznej 
i Ekologicznej "A las śpiewa, a las szumi" 

Powiatowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 14 

Im. Kornela Makuszyńskiego 

Dziewiąty Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
"Na Św. Andrzeja z wróŜby nadzieja" 

Powiatowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 17 

Z Oddziałami Integracyjnymi 
Im. Stanisława Wyspiańskiego 

"Bezpieczeństwo człowieka w  ruchu 
drogowym" konkurs literacki organizowany 
przez KO w Katowicach  i ATH w Bielsku –
Białej 

Wojewódzki I miejsce 

III Regionalny Konkurs Kaligraficzny Regionalny I miejsce Szkoła Podstawowa nr 21 
Im. Ks. Stanisława Konarskiego 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa 
z historii OLIMPUS 

Ogólnopolski II miejsce  

Konkurs Piosenki Angielskiej Rejonowy I miejsce 

Komenda Policji w Czestochowie 
"Bezpieczny pieszy" 

Rejonowy II miejsce 

VI Powiatowy Turniej Cheerleaders Powiatowy I miejsce  
II miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina 
Szancera  

 

Konkurs Poetycki na baśń organizowany 
przez Filharmonię Częstochowską, SOD 

Rejonowy II miejsce  

Szkoła Podstawowa nr 25 

Im. Stanisława Staszica 

Międzyszkolny Konkurs "Uratować znaczy 
Ŝyć" 

Powiatowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 26 
im. Tadeusza Kościuszki 

Ogólnopolskie Zawody MłodzieŜowych 
DruŜyn PoŜarniczych 

Ogólnopolski Uczeń szkoły 
Zajął III miejsce w klasyfikacji 
generalnej 
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I II miejsce i tytuł Vicemistrza Polski 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
“PIKOMAT” 
 

Międzynarodowy I miejsce 
 

Powiatowy Konkurs Kulinarny “Zdrowie na 
talerzu” 

Powiatowy I miejsce 
 

Szkoła Podstawowa nr 29 

Im. Królowej Jadwigi 

“Klio 2012” – Polskie Symbole Narodowe Ogólnopolski II miejsce 

Olimpus: matematyka Ogólnopolski I miejsce 

Powiatowy Konkurs Kaligraficzny  Powiatowy II miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 30  
im. por. Michała Brzeskiego  

 Moja ekologiczna zabawka Wojewódzki II miejsce 

V edycja Powiatowego Konkursu „Z tytułem 
mistrza ortografii do gimnazjum” 

Powiatowy I miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczna 
droga do szkoły” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Wiedzy „Na olimpijskim 
szlaku” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Świat 
w oczach dziecka” 

Powiatowy II miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 31 
Z Oddziałami Integracyjnymi 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Na Św. 
Andrzeja z wróŜby nadzieja” 

Powiatowy II miejsce 

Regionalny Konkurs Recytatorski „Chrońmy 
ziemię” 

rregionalny 3 x II miejsce 
2 x III miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii 
Kownackiej  

Ogólnopolski „Alfik” Ogólnopolski II miejsce 
 

Szkoła Podstawowa nr 34 
Im. Aleksandra Hrabiego Fredry 

Laureat konkursu  przedmiotowego w 
części humanistycznej 

Wojewódzki Laureat 

Rejonowe Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej - 
Trójbój 

Rejonowy I miejsce indywidualnie dziewcząt 

Rejonowe Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej - 
Czwórbój 

Rejonowy II miejsce indywidualnie dziewcząt 

Szkoła Podstawowa nr 35 
 
 

Szkolna Igrzyska MłodzieŜy w Piłce 
Siatkowej o Mistrzostwo Częstochowy 

Rejonowy II miejsce – dziewczęta 
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Międzyszkolne rozgrywki w ringo Rejonowy I miejsce 

DOS rozgrywki mini piłki siatkowej 
„O Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 8” 

Rejonowy I miejsce 

„Baśniowe postaci w wierszu” Rejonowy I miejsce 

,,Zwyczaje Świąt BoŜego Narodzenia” – 
konkurs plastyczny 

Rejonowy I i II miejsce 

„Jestem widoczny na drodze” – konkurs z 
zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa 
w drodze do szkoły 

Rejonowy II miejsce 
 

„Mama, Tata i Ja” – konkurs piosenki Rejonowy II miejsce  
 

„Wiosenna łąka” Rejonowy I miejsce 
II miejsce 

Finał Ogólnopolskich Zawodów w Dwuboju 
Nowoczesnym Dzieci „PENTA DAY” Spała 

Ogólnopolski  I miejsce 

Klasyfikacja Generalna Ogólnopolskich 
Zawodów w Dwuboju Nowoczesnym Dzieci 
„PENTA DAY” 

Ogólnopolski I miejsce 

Wojewódzkie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej 
czwórbój L-A dziewcząt  

Wojewódzki I miejsce 

Wojewódzkie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej 
czwórbój L-A chłopców 

Wojewódzki I miejsce 

Bieg uliczny „ZŁOTA MILA”  Ogólnopolski 
 

I miejsce 
 

Szkoła Podstawowa nr 36 
 

Ogólnopolski konkurs j. angielskiego Ogólnopolski I miejsce 

Powiatowy Konkurs plastyczny „Bezpieczna 
droga do szkoły” 

Powiatowy I miejsce Szkoła Podstawowa nr 37 
Im. Jana Pawła II 

Powiatowy Konkurs plastyczny 
„Bezpieczna droga do szkoły” 

Powiatowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 39  
im. Marii Konopnickiej 

V Regionalny Festiwal Piosenki Angielskiej 
i Europejskiej 

Rejonowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 42  
im. Jana Brzechwy 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu śycia i 
Pierwszej Pomocy „Mały Ratownik” 

Powiatowy I miejsce 
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Igrzyska MłodzieŜy Szkolonej w mini piłce  
siatkowej Dziewcząt 

Powiatowy II miejsce 

Ogólnopolski Bieg Uliczny „Złota Mila” w 
Częstochowie 

Ogólnopolski I miejsce 

Konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”  Ogólnopolski I miejsce 

Konkurs przyrodniczo-plastyczny „Polska i 
jej cuda natury 

Rejonowy 
 

I miejsce 

Konkurs wiedzy przyrodniczej „Art.-EKO 
2012” 

Rejonowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 46 
Im. Stefana śeromskiego 

Konkurs plastyczny „Św. Mikołaj 
nadchodzi” 

Rejonowy I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 47 
Im. Marii Konopnickiej 

VIII Przegląd Pieśni Pasyjnej Regionalny II miejsce 
 

Ogólnopolski Konkurs "Mój las" XXV edycja Ogólnopolski II miejsce 

Ogólnopolskie zawody w dwuboju 
nowoczesnym - Łódź 

Ogólnopolski I miejsce 
 

Ogólnopolskie zawody w dwuboju 
nowoczesnym - Spała 

Ogólnopolski II miejsce (kategoria open) 
I i II miejsce (kategoria  2003) 

Ogólnopolskie zawody w dwuboju 
nowoczesnym z cyklu Penta Day 

Ogólnopolski I miejsce 
II miejsce 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 48 im. Gen. Z. Berlinga 

Ogólnopolskie zawody pływackie Ogólnopolski I miejsce 
II miejsce 

Szkoła Podstawowa Nr 49 
Im. Janusza Kusocińskiego 

III Powiatowy Konkurs Plastyczny na 
Komiks Pt. „Asertywność kontra 
UzaleŜnienia" 

Powiatowy I miejsce 

Rejonowe Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej – 
Czwórbój Lekkoatletyczny Chłopców 

Rejonowy II miejsce  Szkoła Podstawowa nr 50 
im. Gen. Władysława Sikorskiego 

Konkurs Historyczny „Czy znasz historię 
Częstochowy i regionu?” 

Powiatowy II miejsce 

Konkurs Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik” Ogólnopolski I miejsce 
I miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 52  
im. Małego Powstańca 
 

Międzypowiatowy konkurs plastyczny 
„Walentynka” 

Rejonowy I miejsce 
II miejsce  
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Szkoła na Parnasie Superkreator „Barok 
przy świecach” 

Powiatowy  I miejsce 

Szkoła na Parnasie Superkreator 
„Polskie tańce narodowe” 

Powiatowy I miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
organizowany przez ZHP  Cz-wa 
„Rowerowy zawrót głowy” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce  

Międzyszkolny konkurs Ekologiczno-
Plastyczny ”Naśladuję Św. Franciszka – 
Patrona ekologów” 

Powiatowy I miejsce 

Powiatowy konkurs „Moje rodzinne drzewo 
genealogiczne” 

Powiatowy  I miejsce 
 

Międzypowiatowy Konkurs plastyczny 
 „ Anioł” 

Rejonowy  I miejsce 

III Turniej ORLIKA  o puchar Premiera Powiatowy I miejsce 
 

VII Ogólnopolski Turniej   w Sportowym 
Tańcu Towarzyskim Pajęczno 2012 

Ogólnopolski I miejsce 

„Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego” Ogólnopolski I miejsce w województwie śląskim 
 

XVIII Konkurs Wiedzy Biblijnej, „Kto we 
mnie wierzy, to choćby umarł, Ŝyć będzie” 

Ogólnopolski I miejsce w etapie rejonowym  

Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 
im. M. Skłodowskiej- Curie 

XXVI Ogólnopolski Konkurs „Mój las” Regionalny II miejsce 

Ogólnopolski Konkurs “Ojczyzny 
Polszczyzny” 

Ogólnopolski II miejsce 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
dla Uczniów Szkół Podstawowych 

Powiatowy II miejsce 

Konkurs plastyczny “Anioły stróŜe małe i 
duŜe” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy konkurs plastyczny “Laurka dla 
mamy” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

Zespół Szkół Nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstania Warszawskiego 

Konkurs plastyczny “Asertywność kontra 
uzaleŜnienia” 

Powiatowy II miejsce 
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II Powiatowy Konkurs “Wolni od dymu 
tytoniowego” 

Powiatowy II miejsce  

Konkurs ekologiczny na rzeźbę “Eko 
Bohater” 

Regionalny II miejsce 

Konkurs na najlepszy SKKT ROP  w 
Częstochowie 

Rejonowy I miejsce 

Konkurs plastyczny “Bezpieczna droga do 
szkoły” 

Powiatowy I miejsce 

Wielki Konkurs Świąteczny –kat. wieniec Wojewódzki II miejsce 

Zespół Szkół nr 3 

Konkurs na współzawodnictwo gromad 
zuchowych 

Rejonowy II miejsce 

,,A las szumi,a las śpiewa” Powiatowy II miejsce 

,,Sztafetowe biegi przełajowe” Rejonowy II miejsce 

Zespół Szkół nr 15 

I Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
,,Wielkie Dyktando” pod patronatem Gazety 
Częstochowskiej i Tygodnika Katolickiego 
,,Niedziela” 

Powiatowy II miejsce 
 
 
 
 

Międzynarodowy konkurs ,, Kangur 
Matematyczny” 

Międzynarodowy Laureat 
 

Konkurs Plastyczny w ramach kampanii 
Pola Nadziei 

Powiatowy I miejsce 

Projekt edukacyjno-kulturowo-społeczny 
,,Zdolniacha w szkołach” 

Powiatowy II miejsce w kategorii szkoły 
podstawowe 
II miejsce w kategorii przedszkola  

Konkurs Ekologiczny, ,Segreguję, więc  
jestem” 
 

Regionalny I miejsce 

Regionalny Konkurs Plastyczny ,, Nasza 
Jura – zwierzęta naszych okolic” 

Regionalny I miejsce w kategorii klas IV-VI 
I miejsce w kategorii klas I-III 
II miejsce w kategorii klas I-III 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

Konkurs Plastyczny ,, Reksio- mój 
przyjaciel” 

Wojewódzki I miejsce 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 “Moj kochany miś” Rejonowy II miejsce 
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“Wesołe bałwanki” Rejonowy II miejsce 

“Najciekawsza dekoracja na Halloween” Rejonowy I miejsce 
 

Wojewódzki konkurs piosenki Europejskiej 
w Konopiskach 

Wojewódzki II miejsce  

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i 
MłodzieŜy –“Matematyka innego wymiaru” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 
 

Powiatowy Konkurs Biologiczny “Tajemnice 
ludzkiego ciała, czyli zgadnij kotku co masz 
w środku” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 
Anglojęzycznej 

Powiatowy I miejsce 

Powiatowy konkurs poezji śpiewanej  
w Cykarzewie 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce  

V Powiatowy konkurs plastyczno-
fotograficzny “Wiosna, wiosna ach to ty” 

Powiatowy II miejsce 

XXXVII Jurajskie Marsze na Orientację 
“Wiosenny Kompas” 

Regionalny II miejsce w kategorii TM (dla 
gimnazjów) 

XXXVII Jurajskie Marsze na Orientację 
“Wiosenny Kompas”  

Regionalny I miejsce w kategorii TP (dla 
początkujących) 

Gimnazjum nr 1  
im. Jana III Sobieskiego  

Marsze na Orientację “1000002012” – 3 
Runda Pucharu Województwa Śląskiego  

Wojewódzki I miejsce w kategorii TM (dla 
gimnazjów) 

"Zobacz - Zbadaj - Zrozum" w ramach 
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
"Odkrywać nieznane tworzyć nowe – 
program rozwijania zainteresowań fizyką" 

Ogólnopolski główna nagroda 

XVI Konkurs Wiedzy Sportowej "Na 
olimpijskim szlaku" 

Powiatowy I miejsce 
 

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Literaturze i Teorii Literatury 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Komputerowy 
"Najładniejsza Kartka Walentynkowa" 

Powiatowy II miejsce  

Gimnazjum nr 2 
im. Pokolenia Kolumbów 

Międzypowiatowy Konkurs Artystyczny Powiatowy I miejsce 
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"Niemiecka Muzyka, Poezja, Dramat" 

Wojewódzki Turniej Piki NoŜnej Dziewcząt Wojewódzki I miejsce 

Mistrzostwa Województwa Śląskiego - 
ORLIK VOLLEYMANIA 

Wojewódzki I miejsce 

Mistrzostwa Śląska Juniorów 50 m styl 
motylkowy chłopcy 

Wojewódzki I miejsce 

Mistrzostwa Śląska Juniorów 100 m styl 
zmienny chłopcy 

Wojewódzki I miejsce 

Mistrzostwa Śląska Juniorów 100 m styl 
motylkowy chłopcy 

Wojewódzki I miejsce 

Mistrzostwa Śląska Juniorów 400 m styl 
zmienny chłopcy 

Wojewódzki I miejsce 

Mistrzostwa Śląska Juniorów 200 m styl 
klasyczny chłopcy 

Wojewódzki I miejsce 

Mistrzostwa Śląska Juniorów 100 m styl 
dowolny chłopcy 

Wojewódzki I miejsce 

III Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki 
Religijnej  “Cecyliada” 

Powiatowy II miejsce 

III Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki 
Religijnej  “Cecyliada” 

Powiatowy II miejsce 

VI Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni 
Patriotycznej 

Powiatowy I miejsce 

Konkurs Regionalny “Meeting drama & 
music” 

Regionalny I miejsce 

II Regionalny Konkurs Komputerowy 
“Najładniejsza Kartka Świąteczna” 

Regionalny II miejsce 

SKKT PTTK “Konkurs na najlepszy SKKT 
Regionalnego Oddziału PTTK w 
Częstochowie” 

Regionalny I miejsce 

II Regionalny Konkurs Komputerowy 
“Najładniejsza Kartka Świąteczna”  

Regionalny II miejsce 

Gimnazjum nr 3  
im.Armii Krajowej  

Mistrzostwa Rejonowe - ORLIK 
VOLLEYMANIA 

Rejonowy I miejsce 
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Ogólnopolski Konkurs “Alfik Matematyczny” Ogólnopolski I miejsce 

Ogólnopolski Konkurs na najlepszą szkolną 
witrynę portalu Interklasa 

Ogólnopolski I miejsce 

Ogólnopolski Konkurs “Alfik Matematyczny” Ogólnopolski I miejsce 

XI Powiatowy Konkurs Gramatyki Języka  
Angielskiego „Grammar Master” 

Powiatowy I miejsce 

III Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki 
Religijnej „Cecyliada” 

Powiatowy I miejsce 

Konkurs Powiatowy „Akcja członków Kół 
LOP  na rzecz   środowiska w roku 
szkolnym 2011/2012 

Regionalny I miejsce 

Konkurs Regionalny na ” Szkolną  Gazetę z 
Dodatkiem Ekologicznym” 

Regionalny I miejsce 

I Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki 
„Ŝycie i twórczość Józefa Piłsudskiego” 

Powiatowy I miejsce 

Ekslibris – Mała Graficzna Opowieść  o 
Mojej Bibliotece 

Powiatowy I miejsce 

X Powiatowy Konkurs Poprawnej 
Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja  Reja” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

XI Powiatowy Konkurs Poprawnej 
Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja ” 

Powiatowy I miejsce  

XIII  Finał Wojewódzkiego Konkursu 
Krasomówczego MłodzieŜy Gimnazjalnej 

Wojewódzki II miejsce 

II Powiatowy Turniej Wiedzy o 
Samorządzie  Terytorialnym 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Historyczny „Czasy  
Oświecenia” 

Powiatowy II miejsce 

III Powiatowy Konkurs Poświęcony  
Twórczości Jana Pawła II 

Powiatowy II miejsce 

IV Powiatowy Turniej Tańca 
Nowoczesnego 

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjum nr 5 
im. Mikołaja Reja 

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o KsiąŜce i 
Bibliotece 

Powiatowy II miejsce 
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V Turniej Melomana 2012 Powiatowy II miejsce 

VI Powiatowy Konkurs na Najlepszą  
Prezentację Multimedialną „Wszystko 
o Bibliotece” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Obraz 
Boga w literaturze” 

Powiatowy I miejsce 

Powiatowy Konkurs Graficzny „Jestem 
i byłem tylko Ŝołnierzem” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs „Wszystko o bibliotece” Powiatowy I miejsce 

Zespół Gimnazjów 
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
„Papierowy świat” 

Wojewódzki II miejsce 

XI Powiatowy Konkurs Poprawnej 
Polszczyzny: „O gęsie pióro Mikołaja Reja” 

Powiatowy II miejsce Gimnazjum nr 7  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
„UzaleŜnieniom STOP” 

Powiatowy I miejsce 
 

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Demokracji  
pod patronatem Posła na Sejm RP Pani 
Izabeli Leszczyny 

Powiatowy  I miejsce 

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Demokracji pod patronatem Posła na 
Sejm Pani Izabeli Leszczyny 

Powiatowy II miejsce 

XVI Edycja Liga Szkół Podstawowych, 
Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych 
w warcabach 100- polowych  

Powiatowy  II miejsce 

I Bieg Uliczny “WRZOSOWIAK 2012” Wojewódzki  II miejsce 
 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Dwubój Nowoczesny Chłopców  

Powiatowy  I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego DruŜynowe Zawody L-A 
600 m 

Powiatowy  I miejsce 

Gimnazjum nr 8  
z Oddziałami Sportowymi im. Polskich 
Olimpijczyków 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Dwubój Nowoczesny 

Powiatowy  I miejsce 
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Dziewcząt  

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Tenis Stołowy - Chłopcy 

Powiatowy  II miejsce 

Współzawodnictwo Sportowe  Szkół – 
Chłopców  

Powiatowy I miejsce 
 

Zawody spławikowe o “Mistrzostwo 
Okręgu”  
w kategorii juniorów 

Rejonowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Tenis Stołowy – Dziewcząt  

Powiatowy  II miejsce 

Bieg na dystansie 600 m “ Czwartek 
lekkoatletyczny “  

Powiatowy II miejsce 

II runda eliminacyjna Coca –Cola Cup 2012 
w kategorii druŜyn chłopców  

Ogólnopolski I miejsce 

I runda eliminacyjna Coca –Cola Cup 2012 
w kategorii druŜyn chłopców 

Ogólnopolski I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Sztafetowe  Biegi Przełajowe 
Chłopcy  

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Dziewczęta 

Powiatowy I miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej  
Sztafetowe Biegi Przełajowe Zawody 
Rejonowe  
Dziewcząt 

Rejonowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Piłka Nozna Chłopców 

Powiatowy I miejsce 
 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Pływanie sztafeta 8 x 50 
chłopców  

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Pływanie Chłopcy  

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu Powiatowy II miejsce 
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Grodzkiego Pływanie sztafeta 8 x 50 
dziewcząt 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej  Powiatu 
Grodzkiego Pływanie Dziewczęta  

Powiatowy II miejsce 

III Powiatowy Konkurs Krajoznawczy dla 
Uczniów Gimnazjów pt.: Dorobek 
kulturalny, naukowy i gospodarczy krajów 
niemieckojęzycznych – wybitni Niemcy, 
Austriacy ,Szwajcarzy 

Powiatowy  I miejsce 

Finał rozgrywek warcaby 100- polowe dla 
uczniów szkół powiatu częstochowskiego 

Powiatowy II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Grodzkiego w 
pływaniu  
(sztafety) 

Powiatowy II miejsce dziewcząt 
II miejsce chłopcy 

IV Powiatowy Konkurs Historyczny “Polska 
Piastów” 

Powiatowy I miejsce 

XIV Dni Olimpijczyka :”Fair Play jest OK” 
Turniej Tenisa Stołowego 

Powiatowy II miejsce 

Turniej Tenisa Stołowego Chłopców Powiatowy 
 

I miejsce 

Powiatowy konkurs „Smart Cookie”  
zorganizowany przez Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Częstochowie 

Powiatowy I miejsce 

I Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej dla uczniów gimnazjum 

Powiatowy II miejsce druŜynowo 

II Powiatowy Konkurs Palm  
i Pisanek Wielkanocnych 

Powiatowy I miejsce  
w kategorii pisanka 
II miejsce 

Międzypowiatowy Konkurs Artystyczny 
„Niemiecka muzyka, poezja, dramat” 

Międzypowiatowy II miejsce 

Gimnazjum nr 11 
Im. Marii Pawłkowskiej - Jasnorzewskiej 

III Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej i 
Recytowanej organizowany przez Zespół 
Szkół w Starym Cykarzewie 

Powiatowy I miejsce  
w kategorii poezja recytowana; 
II miejsce  
w kategorii poezja śpiewana 
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VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski i 
Plastyczny "Skrzydlate słowa" . Poezja 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej  
i Wisławy Szymborskiej zorganizowany 
przez Gimnazjum nr 11 w Częstochowie 

Powiatowy 2 x II miejsce 
 

DruŜynowe Zawody w Piłce NoŜnej 
Dziewcząt Powiatu Grodzkiego 

Powiatowy II miejsce  

DruŜynowe Zawody Lekkoatletyczne 
Powiatu Grodzkiego – skok w dal 

Powiatowy II miejsce 

DruŜynowe Zawody Lekkoatletyczne 
Powiatu Grodzkiego - sztafeta 4 x 100 m 

Powiatowy II miejsce  

DruŜynowe Zawody Lekkoatletyczne 
Powiatu Grodzkiego- bieg na 1000 m 

Powiatowy II miejsce 

Konkurs na sztukę teatralną „Ja, ty, my” III 
edycja 

Ogólnopolski I miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej Piłka ręczna – dziewcząt półfinał 

Wojewódzki I miejsce 

IV Regionalny Konkurs Komputerowy pt. 
„Najładniejsza Kartka Wielkanocna” 

Regionalny I miejsce 

XIII Regionalnym Konkursie 
Dendrologicznym pod hasłem „Znam 
drzewa i krzewy” 

Regionalny I miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A 100m 

Rejonowy II miejsce (2 dyplomy) 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A skok w dal 

Rejonowy I miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A 1000m 

Rejonowy I miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A 100m 

Rejonowy I miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A kula 

Rejonowy II miejsce 

Gimnazjum nr 12  
im. Jana Matejki 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A  Sztafeta 
4x100 dziewcząt 

Rejonowy II miejsce 
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Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A  chłopcy 

Rejonowy II miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej druŜynowe zawody L-A  
dziewczęta 

Rejonowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Powiatowy II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego Piłka ręczna dziewcząt  

Powiatowy I miejsce 

V Powiatowy Turniej „Matematyczno – 
Przyrodniczy czar Par” 

Powiatowy II miejsce 

IV Powiatowy Konkurs Polonistyczny 
„Z poprawną polszczyzną, na co dzień” 

Powiatowy II miejsce 

V Powiatowy Konkurs Historii Ojczystej 
i Historii Sztuki „Dzieje Polski w twórczości 
Jana Matejki” 

Powiatowy II miejsce 

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Europejskie ABC” 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego druŜynowe zawody L-A 
dziewcząt 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego druŜynowe zawody L-A 
chłopców 

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego druŜynowe zawody L-A 1000 m 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego druŜynowe zawody L-A 100 m 

Powiatowy  I miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. 
„Asertywność kontra uzaleŜnienia” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Informatyczny na 
najlepszą prezentację multimedialną „Moja 
szkoła, moja klasa” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Graficzny „Jestem 
i zawsze byłem tylko Ŝołnierzem” –
gen. W. Anders  

Powiatowy I miejsce 
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XIII Powiatowy Konkurs  Gimnazjalny 
„MATEMATYKA W PRAKTYCE” 

Powiatowy  II miejsce 

II Powiatowy Konkurs w ramach obchodów 
Światowego Dnia bez Papierosa „Wolni od 
dymu tytoniowego” 

Powiatowy I miejsce 

IV Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska 
Piastów” 

Powiatowy II miejsce 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy 
Przyrodniczej 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Historyczny „Droga do 
Niepodległej 1772 – 1922” 

Powiatowy II miejsce 

I Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki 
„śycie i twórczość Józefa Piłsudskiego” 

Powiatowy II miejsce 

Międzypowiatowy Konkurs Artystyczny 
„Niemiecka muzyka, poezja, dramat” 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego dwubój nowoczesny dziewcząt 

Powiatowy II miejsce 

III Międzygimnazjalny Turniej piłki noŜnej 
o puchar dyrektora, ZS w Zielonym Potoku 

Powiatowy I miejsce 

Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt „Kibicuję Fair 
Play” 

Powiatowy II miejsce 

IV Powiatowy Turniej Tańca Nowoczesnego Powiatowy I miejsce 

Powiatowy Konkurs Komputerowy 
„Najładniejsza kartka świąteczna” 

Powiatowy II miejsce 
 

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski  III - 
etap 

Ogólnopolski I miejsce 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Językach 
Poliglota 

Powiatowy II miejsce 

XI Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs 
“Matematyka w banku” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Informatyczny na 
najlepszą prezentację multimedialną 

Powiatowy I miejsce 
 

Gimnazjum nr 13  
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
Im.J. Paderewskiego 

Zawody sportowe – Koszykówka  Powiatowy I miejsce dziewcząt 
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I miejsce chłopców 

Jurajska Liga Rowerowa Powiatowy I miejsce druŜynowo dziewcząt 
II miejsce druŜynowo chłopców 

X Powiatowy Konkurs „Sprawdź swój 
angielski” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o bł. Janie 
Pawle II 

Powiatowy I miejsce  

„Chipset” – konkurs informatyczny Regionalny II miejsce  

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy - Piłka 
ręczna chłopców 

Rejonowy II miejsce – druŜyna chłopców 

Gimnazjada Powiatu Grodzkiego – piłka 
ręczna chłopców 

Powiatowy I miejsce – druŜyna  chłopców 

Gimnazjada Powiatu Grodzkiego – piłka 
koszykowa dziewcząt 

Powiatowy II miejsce – druŜyna dziewcząt 

Gimnazjada Powiatu Grodzkiego – Liga 
rowerowa dziewcząt 

Powiatowy II miejsce – druŜyna dziewcząt 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy – skok 
wzwyŜ 

Rejonowy II miejsce – 1 osoba 

Gimnazjada Powiatu Grodzkiego – 
pchnięcie kulą 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada Powiatu Grodzkiego – skok 
wzwyŜ 

Powiatowy I miejsce  
II miejsce  

Gimnazjada Powiatu Grodzkiego – Liga 
rowerowa 

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjum nr 14  
im. Królowej Jadwigi  

Gimnazjada Powiatu Grodzkiego – 
pływanie 50 m 

Powiatowy II miejsce 

XI Powiatowy Konkurs Literacki “Dar słowa 
radość tworzenia” 

Powiatowy I miejsce 

I Powiatowy konkurs Ortograficzny “Wielkie 
Dyktando w Reju” 

Powiatowy II miejsce 

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej w Języku Angielskim 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjum nr 16  
im. Bolesława Chrobrego  

V Powiatowy Konkurs Historii Ojczystej Powiatowy II miejsce 
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i Historii Sztuki “Dzieje Polski w twórczości 
Jana Matejki- Polska Piastów i Jagiellonów” 

Projekt „Zdolniacha w szkole”- fotografia Powiatowy I miejsce 

Całoroczny projekt “Zdolniacha w szkole” Powiatowy II miejsce 

Projekt „Zdolniacha w szkole”- “ Mój 
najpiękniejszy sen” 

Powiatowy II miejsce 

Projekt „Zdolniacha w szkole”- 
wspomnienia z wakacji 

Powiatowy I miejsce 

V Powiatowy Konkurs Historii Ojczystej i 
Historii Sztuki “Dzieje Polski w twórczości 
Jana Matejki-Polska Piastów i Jagiellonów” 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej- 
Badminton 

Powiatowy II miejsce 

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Demokracji 

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej- Szachy Powiatowy II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej-  
łyŜwiarstwo szybkie 

Powiatowy I miejsce 

I Powiatowy Konkurs Recytatorski “Piękno 
poezji renesansowej” 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej-  
łyŜwiarstwo szybkie 

Powiatowy I miejsce 

“Z Piosenką Po Europie” Powiatowy II miejsce 

II Festiwal Artystyczny Dzieci i MłodzieŜy 
Województwa Śląskiego 

Wojewódzki II miejsce 

XIII Powiatowy Konkurs “Matematyka w 
Praktyce” 

Powiatowy II miejsce 

IV Powiatowy Konkurs Plastyczno-
Fotograficzny “Wiosna Wiosna Ach To 
Ty...” 

Powiatowy II miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej     w piłce siatkowej chłopców 

Wojewódzki I miejsce Gimnazjum nr 17 

Miejskie Igrzyska MłodzieŜy Szkół Rejonowy I miejsce 
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Gimnazjalnej w szachach 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego w tenisie stołowym dziewcząt 

Rejonowy I miejsce 

Mistrzostwa Województwa Śląskiego w 
piłce siatkowej Młodzików 

Wojewódzki I miejsce 

„Anders i jego Ŝołnierze” Powiatowy I miejsce 

„Kresowe portrety” Ogólnopolski I miejsce 

Wręczyckie Jasełka 2012 X Jubileuszowy 
Przegląd Zespołów Teatralnych 

Ogólnopolski I miejsce 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Kazimierz Wielki i jego czasy” 

Ogólnopolski  I miejsce 
 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny 
„Fraszka”  

Ogólnopolski I miejsce 
 

Konkurs plastyczny 
„Świat, jakim go widzę” 

Wojewódzki I miejsce 
 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Anioł, 
Diabeł” 

Wojewódzki I miejsce 

Tajniki Techniki Powiatowy II miejsce 
 

V Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej Powiatowy II miejsce 

„Poznaj swój kraj” Powiatowy I miejsce 

Matematyka w Banku 
 

Powiatowy, I miejsce 

„Z uśmiechem i plecakiem po Jurze” Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych 
„I śmiech niekiedy moŜe być nauką” 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs na Teatrzyk  
o Tematyce Czerwonokrzyskiej 

Powiatowy I miejsce 

Konkurs Powiatowy „Liga Ochrony 
Przyrody w przedszkolu,  szkołach i 
środowisku 

Powiatowy II miejsce 

Gimnazjum nr 18 z Oddziałami  
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego 

XI Powiatowy Konkurs Literacki „Dar słowa Powiatowy II miejsce 
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i radość tworzenia „ 

VI Powiatowy Konkurs Multimedialny 
„Cudze chwalicie swego nie znacie” – 
Janusz Korczak 

Powiatowy II miejsce 
 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o KsiąŜce 
i Literaturze „Czytam, więc jestem” 

Powiatowy I miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Bezpieczna Droga do  Szkoły” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

Powiatowy Konkurs o Józefie Piłsudskim Powiatowy I miejsce w kategorii multimedialnej, 
II miejsce w kategorii historyczno-
literackiej 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o KsiąŜce 
i Bibliotece 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Świat w 
oczach dziecka, dziecko w oczach świata” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 
 

XXI Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego 
Stylu śycia 

Rejonowy I miejsce 

English Through Art. /recytatorski/ Regionalny II miejsce 

Powiatowy  Konkurs Wiedzy o „KrzyŜakach” 
Henryka Sienkiewicza 

Powiatowy I miejsce 

VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny  Powiatowy II miejsce 

III edycja Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Z głową na karabinie” 

Powiatowy I miejsce 

III Powiatowy Konkurs Poświęcony 
Twórczości Jana Pawła II  

Powiatowy 
 

I miejsce 
 

IV Powiatowy Konkurs „U źródeł  kultury 
europejskiej” 

Powiatowy II miejsce 

V Powiatowy Konkurs Ortograficzny Powiatowy II miejsce 

Konkurs Regionalny na „Szkolną Gazetkę 
z Dodatkiem Ekologicznym” 

Regionalny I miejsce dla gazetki „EKO” 

Gimnazjum nr 20 
im. Aleksandra Fredry 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o KsiąŜce 
i Literaturze „Czytam, więc jestem” 

Powiatowy 
 

II miejsce 
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I Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Wielkie 
Dyktando w Reju” 

Powiatowy 
 

I miejsce 
 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Europejskie ABC” 

Powiatowy II miejsce 

V edycja konkursu “Czysta Częstochowa 
pod patronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy 

Powiatowy I miejsce 

Konkurs p.t. ”Co bym zrobił, aby szkoła 
była miejscem przyjaznym i bezpiecznym 
dla ucznia, gdybym był ministrem” – pod 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej  

Rejonowy I miejsce 

Gimnazjum nr 21  
im. Orląt Lwowskich  

Pierwsze Archidiecezjalne Mistrzostwa 
Katolickiego Stowarzyszenia młodzieŜy 
w tenisie stołowym 

Powiatowy I miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego – ŁyŜwiarstwo szybkie 
(dziewcząt)  

Powiatowy I miejsce (indywidualnie) 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego – ŁyŜwiarstwo szybkie 
(dziewcząt) 

Powiatowy I miejsce (druŜynowo) 

Mistrzostwa Polski Południowej 
w Kickboxingu  
light-contact  juniorów i seniorów)  
Puchar  Podbeskidzia 

Regionalny I miejsce 
II miejsce 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego – Badminton (chłopcy) 

Powiatowy I miejsce (druŜynowo) 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego – Badminton (chłopcy) 

Powiatowy II miejsce 

Wojewódzka Gimnazjada MłodzieŜy 
Szkolnej 
- Piłka NoŜna - Chłopców (zawody 
rejonowe) 

Regionalny II miejsce 

Gimnazjum nr 22 

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej w Języku Angielskim, 
„Travelling Across Europe” 

Powiatowy II miejsce 
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Krajowy Turniej Badmintona 
MATCHPOINT CUP  gra podwójna 
chłopców kategoria Junior Młodszy 

ogólnopolski I miejsce (druŜynowo) 
 

Gimnazjada MłodzieŜy Szkolnej Powiatu 
Grodzkiego- Piłka NoŜna Chłopców 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Wiedzy „Na 
Olimpijskim Szlaku” w kategorii szkół 
gimnazjalnych 

Powiatowy II miejsce 

Powiatowy Konkurs Komputerowy Pt. 
„Najładniejsza kartka świąteczna” 

Powiatowy I miejsce 

II edycja Powiatowego Konkursu 
„Zdolniacha w Szkołach” 

Powiatowy I miejsce (dla Gimnazjum) 

II edycja Powiatowego Konkursu 
„Zdolniacha w Szkołach” w kategorii 
„Manual Zdolniacha” „Mała kukła 
Marzanny” 

Powiatowy I miejsce  
II miejsce 

II edycja Powiatowego Konkursu 
„Zdolniacha  
w Szkołach” w kategorii „Manual 
Zdolniacha” „Kartka walentynkowa” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

II edycja Powiatowego Konkursu 
„Zdolniacha  
w Szkołach” w kategorii „Manual 
Zdolniacha” „Kartka walentynkowa” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce (indywidualnie) 

II edycja Powiatowego Konkursu 
„Zdolniacha  
w Szkołach” w kategorii „Plasta Zdolniacha” 
„Kontrast-radość i złość” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce (indywidualnie) 

II edycja Powiatowego Konkursu 
„Zdolniacha w Szkołach” w kategorii „Plasta 
Zdolniacha” „Projekt koszulki na Euro 
2012” 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

II edycja Powiatowego Konkursu 
„Zdolniacha  
w Szkołach” w kategorii „Foto Zdolniacha” 
„Maska karnawałowa” 
 

Powiatowy I miejsce 
II miejsce 
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Mistrzostwa Polski Południowej w 
Kickboxingu 
(light-contact) 
 

Regionalny II miejsce  
 

Eurodyktando 2012 Wojewódzki I miejsce 
II miejsce 

Moje drzewo genealogiczne  
 

Regionalny I miejsce 

II Przegląd Małych Form Teatralnych 
w Języku Angielskim „Meeting Drama and 
Music” 

Regionalny 
 

II miejsce 

XI Prezentacje recytatorskie Poezji 
Lirycznej im. Haliny Poświatowskiej 
 

Regionalny I miejsce 
 

XIII Konkurs Literacki im. Zofii  Matusewicz  
 

Regionalny II miejsce 

Konkurs Recytatorski im. J. Słowackiego Powiatowy I miejsce 

Konkurs Literacki im. L. Marjańskiej Powiatowy I miejsce 
 

Konkurs Recytatorski im. L. Marjańskiej Powiatowy II miejsce 

Konkurs „Wypędzenia, wywózki, 
martyrologia i zwycięstwa Polaków” 

Wojewódzki I miejsce 
II miejsce 

VIII Konkurs „Europę warto poznać „ Wojewódzki I miejsce 

I Liceum Ogólnokształcące 
im J. Słowackiego 

Konkurs „The Voice of England” Powiatowy I miejsce 
II miejsce 

Konkursu  "Matematyka w praktyce" Powiatowy I miejsce 
 

II Liceum Ogólnokształcące 
im.R.Traugutta 

Konkursu Najlepsze Zajęcia z 
Przedsiębiorczości 

Ogólnopolski 3 x I miejsce 

“śyjmy bezpiecznie w zdrowym 
środowisku” 

Powiatowy II miejsce Zespół Szkół 
im. dr Wł. Biegańskiego  -  
III Liceum Ogólnokształcące 

Międzyszkolnym Konkursie Literackim pt. 
"Przyszłość wyimaginowana" 

Powiatowy I miejsce 
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“Fajne typy łamią stereotypy” Wojewódzki I miejsce 

“śyjmy bezpiecznie w zdrowym 
środowisku” 

Powiatowy II miejsce 

PlaŜowa piłka siatkowa chłopców Powiatowy I miejsce 

Bieg 1500m chłopcy Powiatowy I miejsce 

Koszykówka dziewcząt Powiatowy II miejsce 

DruŜynowe zawody pływackie dziewczyny 
– sztafeta 4x50m  

Powiatowy II miejsce 

Indywidualne zawody pływackie – 50m styl 
grzbietowy 

Powiatowy I miejsce 

Indywidualne zawody pływackie – 50m  styl 
dowolny 

Powiatowy I miejsce 

Indywidualne zawody pływackie – 50m styl 
motylkowy 

Powiatowy I miejsce 

Indywidualne zawody pływackei – 50m styl 
klasyczny 

Powiatowy II miejsce 

XIX Ogólnopolski MłodzieŜowy Konkurs 
Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” 

Ogólnopolski I miejsce 

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
„Komputerowy Biathlon” 

Ogólnopolski I miejsce 

Powiatowy konkurs recytatorski 
im. H. Poświatowskiej 

Powiatowy I miejsce 

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów – 
800m 

Ogólnopolski Złoty medal 

V Liceum Ogólnokształcące 
im. H. Sienkiewicza 

Halowe Mistrzostwa Śląska – 600 m Regionalny Złoty medal 

V Liceum Ogólnokształcace  
im. Adama Mickiewicza 

Turniej Piłki Siatkowej Regionalny I miejsce 
II miejsce 

VIII Liceum Ogólnokształcące 
Samorządowe 

Międzypowiatowy Turniej piłki halowej pod 
patronatem Starosty Myszkowskiego 

Międzypowiatowy II miejsce 

XI Międzynarodowa Olimpiada Języka 
Niemieckiego 

Międzynarodowy I miejsce IX Liceum Ogólnokształcące  
im. C. K. Norwida  

Mistrzostwa Województwa Śląskiego Wojewódzki I miejsce 
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w Piłce Siatkowej Juniorów 

Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej 
Juniorów 

Ogólnopolski I miejsce 

Wojewódzka Licealiada MłodzieŜy Szkolnej 
Piłka Siatkowa –Chłopców 

Wojewódzki I miejsce 

IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pamięci Ogólnopolski I miejsce w kategorii DOROŚLI 

Zespół Szkół  
im. B. Prusa  

Mistrzostwa Śląska w Lekkiej Atletyce Międzywojewódzki II miejsce 

XII Ogólnopolskie Seminarium Studenckie 
TEXTIL 2012: „Moda – twórcze spojrzenie 
ucznia” 

Ogólnopolski II miejsce w kategorii: Ekspozycja 
modelowa prezentowana na 
modelkach 
 

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego: „Przyroda moja miłość” 

Ogólnopolski I miejsce 

Zespół Szkół  
im. Władysława Stanisława Reymonta 

Konkurs Regionalny na „Szkolną Gazetę 
z Dodatkiem Ekologicznym”  

Regionalny I miejsce zespołu redakcyjnego 
Gazety Szkolnej  

Konkurs Informatyczny im. ks. prof. Józefa 
Tischnera MIKROPROFESOR. 

Ogólnopolski I miejsce 

XIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej "EUROELEKTRA" 

Ogólnopolski II miejsce 

Konkurs Historyczny pt. ,,Marszałek Józef 
Piłsudski jako mąŜ stanu, polityk i dowódca 
w oczach młodego pokolenia” 

Wojewódzki I miejsce 
II miejsce 
 

V Międzypowiatowy Konkurs Informatyczny Międzypowiatowy I miejsce 
II miejsce 

Techniczne Zakłady Naukowe  
Technikum Nr 5 

VI Konkurs „Wszystko o bibliotece” Powiatowy II miejsce 

Konkurs z zasad rachunkowości Okręgowy I miejsce 

Konkurs  „Z biznesem na Ty” Powiatowy I miejsce 

I miejsce 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

Sprawni jak Ŝołnierze Powiatowy 

Zespół Szkół Gastronomicznych  
Im. Marii Skłodowskiej - Curie 

Międzyszkolny Konkurs Cukierniczy “ 
BoŜonarodzeniowy wyrób świąteczny ” 

Rejonowy 

 
I miejsce 
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Konkurs regionalny “Na świątecznego 
mazurka i wielkanocną babę” 

Rejonowy 2 x I miejsce 
2 x II  miejsce 

IV Konkurs Młodych Talentów “Mistrz 
Kuchni Śląskiej” 

Regionalny I miejsce 
II miejsce 

Zespół Szkół  
im.J.Kochanowskiego 

“śyjmy bezpiecznie w zdrowym środowisku” 
(organizator –Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie 

Powiatowy I miejsce 

VI Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
MISTRZ SIECI z myślą przewodnią 
konkursu „e-portfolio” - Twoja elektroniczna 
wizytówka. 

Ogólnopolski II miejsce 

Mistrzostwa Polski Piłki NoŜnej Dziewcząt Ogólnopolski Wicemistrzostwo Polski  (ISD AJD 
„GOL”) 

V Ogólnopolski Konkurs „Generał Anders i 
jego Ŝołnierze” 
- w kategorii plastycznej 

Ogólnopolski II miejsce 

Konkurs Piosenki Angielskiej „The Voice of 
England” Rejonowy II miejsce 

Festiwal Piosenki Europejskiej CJE-NKJO Rejonowy I miejsce 

XIV Częstochowski Przegląd Gazetek 
Szkolnych 

Rejonowy II miejsce 

Zespół Szkół  
im. gen. W. Andersa  

XXXV Zawody Sportowo-Obronne 
„Sprawni jak Ŝołnierze” Rejonowe II miejsce 

Rejonowy Konkurs Wiedzy o PapieŜu Janie 
Pawle II pod hasłem – “To jest moje matko, 
ta Ziemia, ta Ojczyzna”  

Rejonowy II miejsce Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych 

Konkurs “Z biznesem na Ty” Rejonowy II miejsce 

"Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy"  Ogólnopolski laureat 

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
"Labirynt Wyobraźni DŜungla" 

Międzynarodowy I miejsce 

Zespół Szkół Technicznych 

Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP Ogólnopolski I miejsce 

Zespół Szkół Specjalnych nr 23  
im. Janusza Korczaka 

„Wakacje marzeń” konkurs plastyczny 
zorganizowany przez Chorągiew Śląską 
ZHP referat nieprzetartego szlaku 

Wojewódzki I miejsce 
II miejsce 
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„Korczak w plecaku” konkurs plastyczny Wojewódzki 2 x I miejsce 

11 Powiatowym Konkursie Wiedzy 
Przyrodniczo-Ekologicznej w Lublińcu 

Powiatowy I miejsce 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i 
młodzieŜy ph.„Młodzi bierzcie do rąk 
waszych tarcze i zdobywajcie twierdze 
kultury" 

wojewódzki  I miejsce 

II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny 
Ars Astronomica  

ogólnopolski I miejsce 

Zespół Szkół Specjalnych nr 43 

XI Powiatowy Konkurs Ekologiczny ph. 
„Chrońmy nasze środowisko – to nie 
wysypisko" 

powiatowy II miejsce 

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla 
Dzieci Specjalnej Troski w Praszce „Moja 
rodzina w kolorach świata” 

Ogólnopolski I miejsce 

X Ogólnopolski Konkurs Międzyośrodkowy 
w Radomsku  „Nie święci garnki, nie święci 
śpiewają i wiersze klepią” 

Ogólnopolski II miejsce 

VII Wojewódzki Konkurs „Zaczarowany 
ogród” 

Wojewódzki II miejsce 

VII Powiatowy Konkurs Plastyki 
Obrzędowej 

Powiatowy II miejsce 

XI Powiatowy Konkurs ekologiczny 
„Chrońmy nasze środowisko – to nie 
wysypisko” 

Powiatowy II miejsce 

Specjalny Ośrodek  
Szkolno – Wychowawczy Nr 1 

IX Powiatowy Konkurs we Wręczycy 
Wielkiej „BoŜe Narodzenie 2012” 

Powiatowy I miejsce 

II Powiatowy Turnieju Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym 

Powiatowy organizator 

XVIII Festiwal Muzyczna Scena Integracji Wojewódzki  

Projekt Szkoła na Parnasie do czerwca 
2012; Feel Harmony - Poczuj klimat! od 
września 2012 

Powiatowy  

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia  

Nauczanie języków obcych dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Ogólnopolska  
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XII. SPORT I TURYSTYKA 
 
 
Upowszechnianie kultury fizycznej 
 

W roku sprawozdawczym zawarto 209 umów dotacji ze 102 podmiotami na łączną kwotę 
3 518 273,03 zł, w ramach których realizowano następujące zadania: 
12) szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy (2 650 000 zł), 
13) imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej (148 400 zł), 
14) upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, 

kąpiących się i uprawiających sporty wodne (50 000 zł), 
15) współzawodnictwo szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego (zrealizowano 

umowę na kwotę 160 000 zł), 
16) upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa (58 000 zł), 
17) wypoczynek zimowy (23 373,03 zł), 
18) wypoczynek letni (60 000 zł), 
19) przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element 

oddziaływań profilaktycznych (71 500 zł), 
20) róŜne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty (47 000 zł), 
21) udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa (250 000 zł). 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 marca 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w wydziałach Urzędu Miasta 
Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych 
w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów 
szczególnych, przeprowadzono 20 ocen zadań publicznych z zakresu sportu, rekreacji i turystyki 
realizowanych przez 20 podmiotów. 

W efekcie współpracy podjętej z organizacjami pozarządowymi, zajęcia sportowe były prowadzone 
w ok. 140 sekcjach, zrzeszających ok. 8 000 zawodników, w tym ok. 5 500 zawodników do lat 18. 
Zajęcia prowadziło ok. 300 szkoleniowców. Podjęto współpracę ze 176 organizacjami sportowymi 
i rekreacyjnymi, w tym: 67 uczniowskimi klubami sportowymi, 80 klubami sportowymi, 4 klubami 
sportowymi działającymi w formie spółek akcyjnych, 6 ogniskami towarzystwa krzewienia kultury 
fizycznej, 9 okręgowymi związkami sportowymi oraz 10 innymi organizacjami. 

Powstały 3 nowe kluby sportowe i rekreacyjne działające w formie stowarzyszenia, których statuty 
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz 3 uczniowskie kluby sportowe. Zgodnie 
z obowiązującą ustawą o sporcie zostały one wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta 
Miasta Częstochowy. Z ewidencji wykreślono 3 stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz 1 uczniowski klub sportowy. 

NajwaŜniejsze imprezy sportowe zorganizowane w roku sprawozdawczym przez stowarzyszenia 
sportowe we współpracy z Miastem Częstochowa: 
22) IV Bieg Częstochowski, Organizator: Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”, 
23) XI Memoriał im. Artura Szymy i Artura Ociepy w Lekkiej Atletyce (Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 

ul. Dąbrowskiego 58/64), organizator: Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani”,  
24) Olimpiada „Razem 2012” (Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64; 

(Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43), organizator: LKS "Gol - Start", 
25) XVI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Wacława Szyińskiego i Mariana Chudego 

(Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43), organizator: Klub Sportowy „Start”, 
26) IX Międzynarodowy Turniej Szermierczy w Szpadzie Dzieci do lat 13 „Coneco Cup” 

(Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43), organizator: Wiodący Ludowy Klub 
Sportowy „Kmicic”, 

27) XXIII Bieg Uliczny „Złota Mila Częstochowy” (ulice wokół Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego 
przy ul. Dąbrowskiego 58/64), organizator: Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani”, 

28) Międzynarodowy Wyścig Kolarski Grand Prix Częstochowy (II i III Aleja Najświętszej Maryi 
Panny), organizator: Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz - Jura”, 

29) Grand Prix Kobiet w Rugby „7” (Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64), 
organizator: Rugby Club Częstochowa, 

30) Ogólnopolski Turniej Piłki NoŜnej „RAKÓW rocznik 1995 - I Memoriał Basińskiego (Miejski Stadion 
Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83), organizator: Klub Sportowy "Raków", 

31) Turniej Piłki NoŜnej w ramach Jubileuszu 90-lecia powstania KOS Victoria Częstochowa „Victoria 
Cup 2012” (Stadion Piłkarski, ul. Krakowska 80), organizator: Klub Ogólnosportowy „Victoria 
1922”, 
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32) „Polonijna Gwiazdka na Sportowo” (Hala Sportowa Częstochowa, ul. śuŜlowa 4), organizator: 
Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

33) Runda Pucharu Polski Freestyle Motocross z Pucharem Prezydenta Miasta Częstochowy, 
(Freestyle Park, ul. Ikara 183), organizator: Stowarzyszenie Polish Freestyle Forge, 

34) I Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Karate Okinawa Uechi-Ryu (Zespół Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Targowa 29), organizator: Częstochowska 
Akademia Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji - Zbigniew Rychlewski, 

35) Puchar Europy ETTU-Cup w tenisie stołowym AZS AJD Częstochowa - S.C. Luch Vladimir z Rosji  
(Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6), organizator: Klub Uczelniany AZS Akademii 
im. Jana Długosza. 
 
Ponadto do najwaŜniejszych imprez zorganizowanych w Hali Sportowej Częstochowa 

przy ul. śuŜlowej 4 naleŜy zaliczyć: 
36) Super Puchar Polski w piłce siatkowej męŜczyzn (Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra 

Bełchatów) połączony z uroczystym otwarciem obiektu, 
37) mecz charytatywny piłki siatkowej męŜczyzn na rzecz UNICEF, rozegrany pomiędzy 

Reprezentacją Polski a PGE Skra Bełchatów, 
38) „Złota dekada częstochowskiej piłki siatkowej 1990 - 1999” - mecz z udziałem zawodników, którzy 

w latach 90-tych zdobywali medale dla częstochowskiego AZS, 
39) Galę Boksu Zawodowego "Częstochowa vs. Reszta Świata”. 

 
Za wybitne osiągnięcia sportowe Miasto Częstochowa przyznało nagrody i wyróŜnienia 

94 osobom z organizacji sportowych z terenu miasta Częstochowy: 
40) 54 nagrodzonych (4 nagrody I stopnia, 5 nagród II stopnia i 45 nagród III stopnia), w tym: 

36 zawodników, 13 trenerów i 5 działaczy, 
41) 40 wyróŜnionych, w tym: 32 zawodników, 7 trenerów i 1 działacz. 

Nagrodzeni otrzymali okolicznościowe statuetki oraz nagrody finansowe w wysokości: nagroda 
I stopnia - 1 700 zł, II stopnia - 1 100 zł, nagroda III stopnia - 600 zł. Za szczególny wkład w rozwój 
kultury fizycznej w Częstochowie wyróŜniono dodatkowo 5 przedstawicieli środowiska sportowego. 
Byli nimi: Bogdan Comer, Stanisława Lis, Jerzy Raganiewicz, Artur Szymczyk, Jerzy Ślęzak. 
 

Wymiernym efektem zadań zlecanych organizacjom pozarządowym są osiągnięcia sportowe. 
Do najwaŜniejszych sukcesów częstochowskich sportowców w roku sprawozdawczym naleŜy 
zaliczyć: 
- Patryk Kostrzewa, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - brązowy medal w chodzie na 

dystansie 5000 m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej 
Atletyce, 

- Julia Gasiak, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - złoty medal w biegach na dystansie 
600 m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, 

- Jan Rygał, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - złoty medal w chodzie na dystansie 
5000 m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, 

- Sylwia Ślęzak, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - złoty medal w biegu na dystansie 
3000 m Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w biegach przełajowych, 

- Sylwia Ślęzak, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - brązowy medal w biegu na dystansie 
2000 m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, 

- Uczniowski Klub Sportowy ISD - AJD „Gol” - złoty medal w Futsalu Kobiet, 
- Klub Sportowy AZS Częstochowa SSA - Puchar Europy Challenge, 
- Aleksandra Jawor, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - złoty medal w półmaratonie, 
- Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy - Juniorom „Siatkówka 2002” - złoty medal w Mistrzostwach 

Polski Juniorów w Piłce Siatkowej MęŜczyzn, 
- Aleksandra Nowak, Częstochowska Akademia Taekwon-do - złoty medal oraz tytuł Mistrzyni 

Europy Taekwon-do ITF w walkach w kategorii powyŜej 70 kg w XXVII Mistrzostwach Europy, 
- Rafał Suchodolski, Wiodący Ludowy Klub Sportowy Kmicic - brązowy medal w triathlonie 

na dystansie sprinterskim oraz srebrny medal w sztafecie mieszanej, 
- Martyna Klekot, Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz - Jura” - złoty medal w jeździe 

indywidualnej na czas elity kobiet w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym, 
- Magdalena Plich, Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz - Jura” - złoty medal w jeździe 

indywidualnej na czas juniorek w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym, 
- Częstochowski Ośrodek Szkolenia Wyczynowego - medale podczas Międzynarodowych 

Mistrzostw Polski w Skokach do Wody, 
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- Marcin Jakubiak oraz Sebastian Paruzel, Stowarzyszenie Speedway Fan Club - srebrny medal 
w jeździe parami w Mistrzostwach Polski Par Klubowych Juniorów w Speedrowerze, 

- Rafał Suchodolski, Wiodący Ludowy Klub Sportowy Kmicic - brązowy medal w triathlonie na 
dystansie sprinterskim oraz srebrny medal w sztafecie mieszanej, 

- Paula Markowska, Uczniowski Klub Sportowy 48 - dwa złote medale w pięcioboju nowoczesnym 
podczas Mistrzostw Europy, 

- Sylwia Ślęzak, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - srebrny medal i  rekord Ŝyciowy 
w biegu na dystansie 2000 m przez przeszkody, 

- Jan Rygał, Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - brązowy medal w chodzie sportowym na 
10 km, 

- Grzegorz Misiak, Aeroklub Częstochowski - brązowy medal w klasyfikacji druŜynowej 
Paralotniowych Mistrzostw Polski, 

- Janusz Darocha, Aeroklub Częstochowski - pierwsze miejsce  w Samolotowych Rajdowych 
Mistrzostw Polski, 

- Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza - pierwsze miejsce w finałowym turnieju II ligi 
DruŜynowych Mistrzostw Polski MęŜczyzn w podnoszeniu cięŜarów i wywalczenie awansu do I 
ligi, 

- Aleksandra Nowak, Częstochowska Akademia Taekwon-do - Puchar Świata w Taekwon-do ITF 
w kategorii powyŜej 70 kg, 

- Uczniowski Klub Sportowy ISD - AJD „Gol” - Wicemistrzostwo Polski w XXXIII Halowych 
Mistrzostwach Polski w Piłce NoŜnej Kobiet, 

- Walter Wojciechowski, Aeroklub Częstochowski - srebrny medal w kategorii sport oraz srebrny 
medal w klasyfikacji druŜynowej w Paralotniowych Mistrzostwach Polski,  

- Zbigniew Nieradka, Aeroklub Częstochowski - Szybowcowy Mistrz Świata w klasie 18 metrowej, 
- Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” - trzecie miejsce w rozgrywkach II ligi i awans do I ligi 

seniorów, 
- Michał Łebkowski - zdobycie wraz z reprezentacją Polski tytułu Mistrzów Świata seniorów 

w wędkarstwie spławikowym,  
- Tomasz Góra, Częstochowska Akademia Taekwon-do - Wicemistrz Polski w Kickboxingu 

full-contact w kategorii wagowej do 54 kg,  
- Sebastian Paruzel, Stowarzyszenie Speedway Fan Club - trzecie miejsce indywidualnie 

w Mistrzostwach Europy w Speedrowerze,  
- Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” - zdobycie przez zawodników CKS „Budowlani” 

trzeciego miejsca w finałowych zawodach lekkoatletycznych pierwszej ligi i wywalczenie awansu 
do ekstraklasy,  

- Karolina Wierus Częstochowski, Klub Sportowy „Budowlani” - drugie miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w chodzie sportowym na dystansie 20 km,  

- Agata Wlaźlak, Klub Karate BUDO - Wicemistrzyni Polski w XXIII Mistrzostwach Polski 
MłodzieŜowców Karate Kyokushin w konkurencji kumite - 65 kg. 

 
Promocja miasta poprzez sport 

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie kultury fizycznej była promocja miasta poprzez sport. 
Na ten cel wydatkowano z budŜetu miasta kwotę 910 000 zł i zlecono: 

42) Klubowi Sportowemu „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna - świadczenie usługi 
promocyjnej podczas wszystkich spotkań w Częstochowie oraz podczas wszystkich zawodów 
wyjazdowych poprzez zespół ekstraklasy piłki siatkowej męŜczyzn w ramach: Profesjonalnej Ligi 
Piłki Siatkowej SA (PlusLiga), Pucharu Polski, rozgrywek międzynarodowych i zawodów 
towarzyskich na kwotę 460 000 zł, 

43) Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” Spółka Akcyjna - świadczenie usługi 
promocyjnej podczas wszystkich spotkań w Częstochowie oraz podczas wszystkich zawodów 
wyjazdowych poprzez zespół ekstraligi ŜuŜlowej w ramach: DruŜynowych Mistrzostw Polski, 
zawodów z cyklu Grand Prix oraz zawodów towarzyskich na kwotę 450 000 zł. 

 
W oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wydanych zostało 9 zezwoleń 

dla 6 organizatorów w formie decyzji administracyjnych. Na podstawie zezwoleń wydanych w 2012 r., 
następujące podmioty zorganizowały w Częstochowie 40 sportowych imprez masowych: 
44) Klub Sportowy „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna: zawody piłki siatkowej w ramach 

fazy zasadniczej i fazy play - off PlusLigi, mecze w ramach Pucharu Polski i turnieje w sezonie 
2012/2013 oraz mecz piłki siatkowej PGE Skra Bełchatów - Reprezentacja Polski, 
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45) Stowarzyszenie Klub Sportowy „APN” w Częstochowie: Turniej Piłki NoŜnej - Piłkarska Gwiazdka, 
46) Klub Sportowy „Raków”: zawody w ramach II ligi piłki noŜnej grupy zachodniej runda wiosenna 

sezonu 2011/2012 i rudna jesienna sezonu 2012/2013 oraz Pucharu Polski, 
47) Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” Spółka Akcyjna: zawody ŜuŜlowe o DruŜynowe 

Mistrzostwo Polski Speedway Ekstraligi oraz I Międzynarodowy Turniej śuŜlowy o Puchar 
Prezydenta Miasta Częstochowy, 

48) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie: mecz piłki siatkowej męŜczyzn o Super 
Puchar pomiędzy Asseco Resovia Rzeszów a PGE Skra Bełchatów, 

49) Przedsiębiorstwo Reklamowo - Marketingowe „NAJMAN - BOX” Marcin Najman: Gala Boksu 
Zawodowego „Częstochowa vs. Reszta Świata”. 

 
Miejski Stadion „Arena Częstochowa” gościł zawodników I Międzynarodowego Turnieju 

śuŜlowego o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy, który zorganizował CKM Włókniarz SA. 
W ramach współpracy zagranicznej w zakresie kultury fizycznej w roku sprawozdawczym delegacja 
lekkoatletów z Altötting (5 osób) wzięła udział w Biegu Ulicznym XXIII Złota Mila Częstochowy, 
zorganizowanym przez CKS Budowlani, natomiast bokserzy z Pforzheim (4 osoby) wzięli udział 
w XVI Międzynarodowym Turnieju Bokserskim im. Wacława Szyińskiego i Mariana Chudego, 
zorganizowanym przez KS Start. 
 
 
Działalność Rady Sportu 
 

W roku sprawozdawczym zwołano jedno posiedzenie. Rada Sportu obradująca w dniu 20 
listopada, pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu Miasta Częstochowy na 2013 rok w części 
dotyczącej kultury fizycznej i turystyki. Zgodnie z opinią Rady, środki finansowe zaplanowane w 
powyŜszym zakresie oraz kwota na promocję miasta poprzez sport powinny zapewnić realizację 
zadań na poziomie podstawowym. Jednocześnie Rada Sportu zarekomendowała opracowanie 
wieloletniej strategii rozwoju sportu w Częstochowie wraz z ujęciem w tym dokumencie załoŜeń 
stopniowego zwiększania środków w budŜecie miasta w części dot. kultury fizycznej. 
 
Sport szkolny i system szkolenia w wybranych dyscyplinach 

W roku szkolnym 2011/2012, w organizowanych igrzyskach Szkolnego Związku Sportowego 
we współzawodnictwie sportowym dziewcząt i chłopców wzięło udział 47 szkół podstawowych, 
29 gimnazjów i 22 szkoły ponadgimnazjalne. Rozgrywki szkolne były prowadzone w 16 dyscyplinach 
sportowych, takich jak: piłka siatkowa, piłka siatkowa plaŜowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka noŜna, 
lekka atletyka, tenis stołowy, pływanie, łyŜwiarstwo, szachy, dwubój, kolarstwo, badminton, gry 
i zabawy, zawody „Sprawni jak Ŝołnierze”. We współzawodnictwie sportowym szkół uczestniczyło 
ogółem ok. 15 000 uczniów. Klasyfikacja najlepszych szkół: 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE DZIEWCZĘTA 
 

- Szkoła Podstawowa nr 36 
- Szkoła Podstawowa nr 38 
- Szkoła Podstawowa nr 34 
- Szkoła Podstawowa nr 31 
- Szkoła Podstawowa nr 39 
- Szkoła Podstawowa nr 48 

SZKOŁY PODSTAWOWE CHŁOPCY  
 

- Szkoła Podstawowa nr 36 
- Szkoła Podstawowa nr 34 
- Szkoła Podstawowa nr 39 
- Szkoła Podstawowa nr 31 
- Szkoła Podstawowa nr 48 
- Szkoła Podstawowa nr 38 

 

GIMNAZJA DZIEWCZĘTA 
 
1. Gimnazjum nr 3 
2. Gimnazjum nr 13 
3. Gimnazjum nr 12 
4. Gimnazjum nr 8 
5. Gimnazjum nr 14 
6. Gimnazjum nr 17 

GIMNAZJA CHŁOPCY 
- Gimnazjum nr 8 
- Gimnazjum nr 13 
- Gimnazjum nr 14 
- Gimnazjum nr 3 
- Gimnazjum nr 12 
- Gimnazjum nr 17 
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA 
- Zespół Szkół im. C.K. Norwida 
- IV LO im. H. Sienkiewicza 
- VII LO im. M. Kopernika 
- Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego 
- Zespół Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. S. śeromskiego 
- I LO im. J. Słowackiego 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY 
- Zespół Szkół im. C.K. Norwida 
- Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. S. śeromskiego 
- TZN 
- IV LO im. H. Sienkiewicza 
- VII LO im. M. Kopernika 
- III LO im. W. Biegańskiego 

 
W roku szkolnym 2011/12 kontynuowano realizację systemu szkolenia w piłce siatkowej dziewcząt 

i chłopców oraz koszykówce chłopców. PowyŜszy system szkolenia prowadzono w 8 następujących 
ośrodkach (szkołach): Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 15 - koszykówka chłopców, Szkole 
Podstawowej nr: 8, 34, 42 i 50 - piłka siatkowa dziewcząt, Szkole Podstawowej nr 2 i 39 - piłka 
siatkowa chłopców. Szkoleniem w tych dyscyplinach sportu objętych zostało 200 uczniów. 

 
Certyfikaty, nagrody 
 

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dyplom i puchar Prezydenta Rzeczypospolitej oraz nagrodę 
finansową w wysokości 10 000 złotych za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii miast powyŜej 
100 tys. mieszkańców w „Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich”, organizowanym na terenie 
całego kraju w dniach 26.05. - 01.06.2012 r., w ramach XVIII Edycji „Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin” - największej imprezie sportu masowego w Polsce. Akcja polegała na uczestnictwie 
wszystkich chętnych osób: dzieci, młodzieŜy i dorosłych, niezaleŜnie od wieku, w imprezach 
o charakterze sportowo - rekreacyjnym, organizowanych na terenie danej miejscowości. 
Częstochowianie okazali się najlepsi, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym. 
 
Propagowanie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieŜy 
 

Na podstawie otwartych konkursów ofert, zlecono organizacjom pozarządowym następujące 
zadania: 

50) upowszechnianie turystyki kwalifikowanej (pieszej, nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, 
marszów na orientację) i krajoznawstwa wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieŜy, 

51) wypoczynek zimowy i letni dla dzieci oraz młodzieŜy. 
 

W zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa współpracowano 
z 11 organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenia w ramach zadania zrealizowały przedsięwzięcia 
na kwotę 58 000 zł. Zawarto 15 umów z następującymi organizacjami: Regionalnym Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, Częstochowską Organizacją Turystyczną, 
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieŜowych, Komendą Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Bractw 
Optymalnych im. Adama Jany, Stowarzyszeniem SOS-WZW, Stowarzyszeniem Współpracy 
z Osobami Niepełnosprawnymi „Tacy Sami”, Inicjatywą Wspierania Szkoły „Osiemnastka”, Polskim 
Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie, Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Traugutt”. Organizacje te zrealizowały:  
52) ogólnodostępne imprezy turystyczne (rajdy piesze, wycieczki autokarowo - górskie, imprezy 

na orientację, rajdy rowerowe, złazy, pikniki), 
53) konkursy o tematyce turystycznej i krajoznawczej (m.in. piosenki turystycznej, fotograficzny, 

medialny, krasomówczy), 
54) biwaki druŜyn harcerskich, 
55) spływy kajakowe.  
NajwaŜniejsze zrealizowane imprezy to: 
56) XXXIX Złaz Turystyczny „Pieczenie Ziemniaka” (Regionalny Oddział PTTK), 
57) Ogólnopolski Rajd im. I. Kozielewskiego (Komenda Hufca ZHP), 
58) Konkurs Medialny pn. „Region Częstochowski - moja mała Ojczyzna” (Regionalny Oddział PTTK). 

 
W ramach umowy z Regionalnym Oddziałem PTTK kwotą 17 000 zł dofinansowano działalność 

40 szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, zrzeszających 700 uczniów z częstochowskich szkół. 
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Organizacja wypoczynku zimowego i letniego 
 

Prowadzono koordynację organizacji wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych 
i akacji letnich. Propozycje zajęć ogólnodostępnych w ramach akcji wypoczynku dotyczyły głównie 
imprez sportowo - rekreacyjnych, jednodniowych wycieczek z programem krajoznawczym oraz zajęć 
świetlicowych realizowanych przez szkoły i róŜne placówki oświatowo - wychowawcze. 

W ramach otwartego konkursu ofert na organizację ferii zimowych, przydzielono dotacje 
dla 22 organizatorów na łączną kwotę 25 000 zł (zrealizowano na kwotę 24 323 zł).  

Na organizację wypoczynku letniego, realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert 
dla 17 organizatorów wydatkowano z budŜetu miasta w formie dotacji kwotę 63 500 zł (zrealizowano 
na kwotę 60 000 zł). 

Przeprowadzono 3 oceny zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki kwalifikowanej 
i krajoznawstwa, realizowane przez 3 podmioty i 2 oceny z zakresu letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieŜy, realizowane przez 2 podmioty.  
 
Ewidencja obiektów noclegowych 
 

Ewidencja obiektów noclegowych i ich bieŜąca kontrola pozwala na egzekwowanie jakości 
zadeklarowanych usług oraz wymusza ustawową ochronę ich standardu na minimalnym poziomie. 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 8 kontroli obiektów bazy noclegowej na terenie 
miasta, w tym: 4 w obiektach wpisanych do „ewidencji innych obiektów świadczących usługi 
hotelarskie” prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy i 4 w obiektach skategoryzowanych 
wpisanych do ewidencji Marszałka Województwa Śląskiego. 

Na ogólną liczbę 32 obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Częstochowy 
w poszczególnych ewidencjach figurowało: 
59) w ewidencji Marszałka Województwa Śląskiego - 14, 
60) w ewidencji Prezydenta Miasta Częstochowy - 14, 
61) poza wszelką ewidencją - 4. 
 
Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie (MOSiR) 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2012 r. administrował 14 obiektami sportowo 
- rekreacyjnymi oraz 11 parkingami o łącznej powierzchni 71 ha. Z usług MOSiR skorzystało ponad 
966 000 osób (mieszkańców i turystów).  

Koszty utrzymania obiektów wyniosły 10 889 361 zł. Z tytułu bieŜącej działalności MOSiR osiągnął 
przychód w wysokości 10 473 814 zł, w tym dotacja przedmiotowa netto wyniosła 4 083 333 zł, 
a przychody własne 6 390 481 zł. MOSiR otrzymał dotację przedmiotową ustaloną wg stawki 
jednostkowej w wysokości 5,95 zł brutto, jako dopłaty do kaŜdego korzystającego z obiektów MOSiR 
(wg planowanej po korekcie liczby uczestników: 741 200 osób).  

Z początkiem września 2012 r., na podstawie umowy uŜyczenia, Ośrodek zaczął administrować 
nowo wybudowaną Halą Sportową „Częstochowa” przy ul. śuŜlowej 4. Po wygaszeniu trwałego 
zarządu, MOSiR w dniu 8 października 2012 r. oddał do dyspozycji Gminy Miasto Częstochowa 
Miejski Stadion „Arena Częstochowa”. Od 1 listopada 2012 r., po ustanowieniu trwałego zarządu, 
gospodarował Miejskimi Kortami Tenisowymi przy ul. 3 Maja 1. Od dnia 7 listopada 2012 r. Kortami 
zarządza, na podstawie umowy dzierŜawy zawartej z MOSiR, Częstochowski Klub Tenisowy 
„Victoria”. 

W roku sprawozdawczym, w ofercie MOSiR pojawiły się nowe propozycje dla mieszkańców 
Częstochowy: Deichmann Mini Mistrzostwa Europy dzieci w piłkę noŜną, Finał Wojewódzki Coca Cola 
Cup dziewcząt i chłopców w piłkę noŜną, Orlik Volleymania - siatkarskie rozgrywki młodzieŜowe 
na szczeblu regionalnym i wojewódzkim, Akcja „BiegamBoLubię”.  

DuŜym zainteresowaniem cieszyły się równieŜ inne imprezy i przedsięwzięcia: turnieje piłki noŜnej 
dla dzieci i młodzieŜy z cyklu “Częstochowa Cup 2012”, Nocna Sztafeta Pływacka, turnieje streetball, 
Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce PlaŜowej, Rodzinny Rajd Rowerowy, nauka pływania, 
szkółka łyŜwiarska oraz zajęcia organizowane w ramach Akcji „Zima w Mieście 2012” i „Lato 
w Mieście 2012”. 

Kontynuowano organizację Olimpiady Sportowej „Przełam Bariery", zarówno w formule letniej - 
na otwartym stadionie, jak i halowej, skierowanej do ośrodków dla osób niepełnosprawnych i szkół 
z oddziałami integracyjnymi. Osoby w wieku 50+ przez cały rok korzystały z programu „Aktywny 
Senior”, który obejmuje zajęcia callanetics, choreoterapii, gimnastyki w wodzie oraz pływania 
indywidualnego. Program cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy rosnąca 
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frekwencja na zajęciach. Na stałe w plan działań Ośrodka wpisała się Sportowa Olimpiada 
Przedszkolaka, która cieszy się bardzo duŜym powodzeniem wśród najmłodszych mieszkańców 
Częstochowy. 

MOSiR jest największym w mieście i regionie organizatorem amatorskich rozgrywek o charakterze 
ligowym. Na ten rodzaj działalności składają się: Amatorska Liga Piłki NoŜnej, Liga 40-latków w Piłce 
Siatkowej, Liga Futsalu popularnie zwana „turniejem oldbojów" i Amatorska Liga Tenisa Stołowego. 
W wyŜej wymienionych zmaganiach uczestniczy około 1 000 osób.  

W sezonie zimowym 2012/2013 MOSiR zapewnił funkcjonowanie Miejskiej Ślizgawki 
w sąsiedztwie Galerii Jurajskiej. 

Ośrodek występował równieŜ w roli współorganizatora imprez sportowo - rekreacyjnych, takich jak 
np.: Święto Latawca, Test Coopera, Rodzinne Zawody Wędkarskie, Jurajski Puchar Nordic Walking, 
Lato Seniora. 

Oferta MOSiR stale się powiększa. W stosunku do roku poprzedniego Ośrodek zorganizował 
o 12 imprez więcej. Znalazło to równieŜ odzwierciedlenie w większej liczbie uczestników. 

W ramach poprawy stanu technicznego zarządzanych obiektów, w sierpniu 2012 r. na Miejskim 
Stadionie Lekkoatletycznym dokonano rozbiórki budynku pomocniczego typu „Dźwigar”. 

W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania, MOSiR w okresie wiosenno - letnim korzystał 
z usług świadczonych przez pracowników Centrum Integracji Społecznej przy Archidiecezji 
Częstochowskiej (15 osób). Przez okres 6 miesięcy na rzecz Ośrodka pracowały równieŜ 3 osoby 
skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w ramach tzw. robót publicznych. 

W sierpniu 2012 r., w porozumieniu z Biurem InŜyniera Miejskiego, MOSiR dołączył do przetargu 
na dostawę energii elektrycznej organizowanego przez Gminę Miasto Częstochowa dla potrzeb 
Urzędu Miasta i jednostek mu podległych.   

Ponadto, we wrześniu 2012 r. MOSiR wyraził wolę przystąpienia do wspólnego z Gminą Miasto 
Częstochowa przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w związku 
z prowadzoną działalnością w 2013 roku. 

Średnioroczne zatrudnienie w MOSiR wyniosło 93,84 etatów i spadło w porównaniu do 2011 roku 
o blisko 7 etatów (w 2011 r. wynosiło 100,57 etatów). Jednocześnie, w ramach kontrolowanych prac 
społecznie uŜytecznych MOSiR umoŜliwił 111 osobom odpracowanie wyroków sądowych (w 2011 r. 
wyroki odpracowało w Ośrodku 85 osób). 

 
6IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE I TURYSTYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ 

MOSiR  
TABELA NR 53 

Lp. Nazwa imprezy Miejsce Frekwencja 

1. Akcja „Zima w Mieście '2012”  

Sala Sportowa „Częstochowianka”, 
ul. Rejtana 7c, Hala Sportowo -
Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43 

370 

2. „Morsy na Bieganie” Plac Biegańskiego 50 

3. Amatorski Turniej Piłki Ręcznej Hala Sportowa - Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43 

100 

4. II Jurajski Puchar Nordic Walking Lasek Aniołowski 150 

5. „Sportowa Olimpiada Przedszkolaka” Miejskie Przedszkola nr: 1, 11, 14, 16, 
20, 22, 31 i 38 750 

6. 
Akcja „Polska Biega” 
organizowana wspólnie  
z SKLA „Zabiegani” 

Promenada im. Czesława Niemena 150 

7. Letnia Olimpiada Sportowa „Przełam 
Bariery z ISD Huta Częstochowa” 

Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64 240 

8. „Let's trial!” - wspólnie z DECATHLON  Plac Biegańskiego 500 

9. Testy sprawnościowe NIKE Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 
ul. Limanowskiego 83 

50 

10. Finał Wojewódzki „Coca Cola Cup 2012” Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 
ul. Limanowskiego 83 

250 
 

11. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 
- Rekreacyjny Test Coopera Promenada im. Czesława Niemena 200 

                                                 
6
 bez imprez cyklicznych 
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12. Amatorski Turniej Szóstek Piłkarskich Boiska Wielofunkcyjne, 
ul. Boya - śeleńskiego 6/8 

50 

13. Turniej streetball Boiska Wielofunkcyjne,  
ul. Boya - śeleńskiego 6/8 60 

14. VII „Lato Seniora” - wspólnie z MOPS Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30 300 

15. Mistrzostwo Częstochowy w Beach Soccer 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 200 

16. 
„Lato w Mieście 2012”, 
„Gry i Zabawy”, turnieje badmintona, 
turniej piłki noŜnej plaŜowej 

Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45, 
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64,  
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43, 

500 

17. „42 maratony w 42 dni” Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64 

30 

18. 
Rajd rowerowy „Szlakiem Górniczej 
Częstochowy” - wspólnie z ZST Częstochowa 50 

19. „XVII Mistrzostwa Częstochowy Dzikich 
DruŜyn w Piłce NoŜnej”  

Boiska Wielofunkcyjne, 
ul. Boya - śeleńskiego 6/8 250 

20. 

„VIII Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w 
Siatkówce PlaŜowej Par Mieszanych”; „XI 
Otwarte Mistrzostwa Częstochowy 
w Siatkówce PlaŜowej MęŜczyzn” 

Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 120 

21. Wakacyjny turniej siatkówki Sala Sportowa „Częstochowianka” 
ul. Rejtana 7c 

60 

22. „Orlik Volleymania 2012” - eliminacje 
wojewódzkie 

Boiska Wielofunkcyjne,  
ul. Boya - śeleńskiego 6/8 200 

23. „Orlik Volleymania 2012” - finały 
wojewódzkie 

Boiska Wielofunkcyjne,  
ul. Boya - śeleńskiego 6/8 350 

24. 
„Zakończenie Lata” - wspólnie 
z MOPS Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30 300 

25. 
II Rodzinne Zawody Wędkarskie - 
wspólnie z PZW Okręg Częstochowa PW „Lisiniec”, ul. Kordeckiego 99 50 

26. Dni otwarte Hali Sportowej „Częstochowa” Hala Sportowa „Częstochowa”, 
ul. śuŜlowa 4 3 000 

27. 
Super Puchar 2012 w piłce siatkowej 
męŜczyzn - wspólnie z PLPS SA 

Hala Sportowa „Częstochowa”, 
ul. śuŜlowa 4 

7 000 

28. „Nocna Sztafeta Pływacka” Pływalnia Kryta, 
 Aleja Niepodległości 20/22 80 

29. 
„Częstochowa Cup 2012” - turniej piłki 
noŜnej - rocznik 2004 i młodsi 

Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43 300 

30. 
„Częstochowa Cup 2012” - turniej piłki 
noŜnej - rocznik 2002 i młodsi 

Hala  Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43 

200 

31. Halowa Olimpiada Sportowa „Przełam 
Bariery z ISD Huta Częstochowa” 

Hala Sportowa „Częstochowa”, 
ul. śuŜlowa 4 300 

32. Świąteczny turniej piłki noŜnej szkół 
podstawowych 

Hala Sportowa „Częstochowa”, 
ul. śuŜlowa 4 70 

33. „Mikołajki na lodzie” Sztuczne Lodowisko,  
ul. Boya - śeleńskiego 6/8 

200 

Ogółem: 16 230 osób 
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IMPREZY CYKLICZNE ORGANIZOWANE PRZEZ MOSiR TABELA NR 54 

Lp. Nazwa imprezy Miejsce Frekwencja 

1. 

Program „Aktywny Senior”: 
- aquaaerobik; 
- pływanie indywidualne; 
- callanetics; 
- choreoterapia.  

Pływalnia Kryta, 
Aleja Niepodległości 20/22 

Seniorzy biorący udział 
w akcji w ciągu całego 2012 r. 
skorzystali łącznie ok. 7 000 
razy z organizowanych zajęć  

2. 
Liga 40-latków w Piłce Siatkowej 
(sezon 2011/2012 oraz 
2012/2013) 

Sala Sportowa „Częstochowianka”, 
ul. Rejtana 7c 

W rozgrywkach uczestniczy 
około 90 zawodników. 
Rozgrywki w 2012 r. toczyły 
się w miesiącach: styczeń, 
luty, marzec, listopad, 
grudzień 

3. Szkółka ŁyŜwiarska Sztuczne Lodowisko,  
ul. Boya - śeleńskiego 6/8 

Około 70 dzieci uczęszczało 
do Szkółki w miesiącach 
styczeń, luty, marzec 
i grudzień 

4. 
Amatorska Liga Tenisa 
Stołowego 
(sezon 2011/2012 i 2012/2013) 

Hala Sportowa - Widowiskowa 
„Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

W rozgrywkach uczestniczy 
ponad 100 zawodników. 
Rozgrywki w 2012 r. toczyły 
się w miesiącach: styczeń, 
luty, marzec, kwiecień, 
wrzesień, październik, 
listopad, grudzień 

5. 
Amatorska Liga Piłki NoŜnej  
(sezon 2011/2012 oraz 
2012/2013) 

Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 
ul. Limanowskiego 83 

500 osób zgłoszonych 
do rozgrywek. Rozgrywki 
w 2012 r. toczyły się 
w miesiącach: kwiecień, maj, 
czerwiec, wrzesień, 
październik, listopad 

6. 
XVIII Liga Futsalu o Puchar 
Prezydenta Miasta Częstochowy i 
Wójta Gminy Olsztyn 

Hala Sportowo - Widowiskowa 
„Polonia”, ul. Dekabrystów 43, Sala 
Sportowa w Olsztynie, ul. Zielona 66 

204 osoby zgłoszone 
do rozgrywek. Rozgrywki 
w 2012 r. toczyły się 
w miesiącach: luty i marzec 

7. Nauka pływania Pływalnia Kryta,  
Aleja Niepodległości 20/22 

93 osoby uczęszczały na 12 
kursów. Kursy odbywały się 
cały rok. Jeden kurs obejmuje 
10 godzin lekcyjnych 

8. Deichmann Mini Mistrzostwa 
Europy 2012 

Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 
ul. Limanowskiego 83,  
Stadion KS „Skra”,  
ul. Loretańska  20 

150 dzieci zgłoszonych 
do rozgrywek. Rozgrywki 
toczyły się w miesiącach 
kwiecień, maj i czerwiec 

9. Akcja „BiegamBoLubię” Miejski Stadion Lekkoatletyczny 
ul. Dąbrowskiego 58/64, 

Od marca, w kaŜdą sobotę o 
godz. 9.30 odbywały się pod 
okiem instruktora bezpłatne 
zajęcia dla amatorów 
biegania.  
W zajęciach co tydzień brało 
udział 20-30 osób 

Ogółem: 
1 232 osoby + ok. 7 000 
„osobowejść” w ramach 
Programu „Aktywny Senior” 

 
 
 
 
 



 

 
Strona 145 z 230 

SPRAWOZDANIE Z POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR 
W  UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM TABELA NR 55 

Lp. Nazwa obiektu 
Koszty 

utrzymania 
ogółem (w zł) 

Przychody ogółem 
(w zł) 

Rodzaj przychodów własnych 

Przychody 
własne 

wartościowo 
(w zł) 

Frekwencja 

z tytułu wynajmu obiektu na imprezy 
sportowe, treningi 416 395 

z tytułu wynajmu obiektu na imprezy 
komercyjne 90 733 1. Hala Sportowo - Widowiskowa 

„Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

 
748 932 

 
591 559 

pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 84 431 

 
93 057 

z tytułu korzystania z basenu 246 356 
2. Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 

45 623 849 329 334 
pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 82 978 

34 404 

z tytułu korzystania z basenu 577 330 

z tytułu korzystania z sauny, callanetics, 
nauka pływania 35 337 

3. 

 
Pływalnia Kryta, 
Aleja Niepodległości 20/22 
 

1 164 078 641 496 

pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 

28 829 

 
87 836 

z tytułu korzystania z płyty lodowiska oraz 
boiska wielofunkcyjnego w okresie letnim 188 980 

z tytułu wypoŜyczania i ostrzenia łyŜew 52 385 
4. Sztuczne Lodowisko,  

ul. Boya - śeleńskiego 6/8 623 579 296 177 

pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 54 812 

44 619 
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Lp. Nazwa obiektu 
Koszty 

utrzymania 
ogółem (w zł) 

Przychody ogółem 
(w zł) 

Rodzaj przychodów własnych 

Przychody 
własne 

wartościowo 
(w zł) 

Frekwencja 

5. Pływalnia Letnia,  
ul. Jana III Sobieskiego 5 19 003 70 689 

pozostałe przychody (wynajem lokali 
uŜytkowych, refundacja kosztów mediów, 
reklamy) 

70 689  

z tytułu usług noclegowych 150 404 

z tytułu wynajmu powierzchni 2 130 6. Camping „Oleńka”,  
ul. Oleńki 20/30 363 161 153 894 

pozostałe przychody (refundacja kosztów 
mediów, reklamy) 1 360 

 
4 298 

z tytułu wynajmu obiektu na imprezy 
sportowe, treningi 92 183 30 766 

7. Sala Sportowa „Częstochowianka”,  
ul. Rejtana 7c 265 253 97 135 

pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 4 952  

z tytułu wynajmu obiektu na imprezy 
sportowe, treningi 99 180 

z tytułu korzystania z sauny i siłowni 7 879 8. Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64 402 020 111 557 

pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 4 498 

 
43 338 

wpływy z tytułu refundacji poniesionych 
kosztów energii elektrycznej 14 135 

9. Miejskie Korty Tenisowe, 
ul. 3 Maja 1 21 111 21 330 

z tytułu umowy uŜyczenia 7 195 

 

10. Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, 264 086 10 156 z tytułu wynajmu parkingu 813 61 740 
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Lp. Nazwa obiektu 
Koszty 

utrzymania 
ogółem (w zł) 

Przychody ogółem 
(w zł) 

Rodzaj przychodów własnych 

Przychody 
własne 

wartościowo 
(w zł) 

Frekwencja 

ul. Kordeckiego 99 pozostałe przychody (dzierŜawa terenu, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 9 343 

z tytułu wynajmu obiektu na imprezy 
sportowe, treningi 614 192 

11. Miejski Stadion Piłkarski „Raków”,  
ul. Limanowskiego 83 773 964 652 525 

pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy) 38 333 

182 000 

z tytułu wynajmu obiektu na imprezy 
sportowe, treningi 

85 315 

12. 
Miejski Stadion 
„Arena Częstochowa”, 
ul. Olsztyńska 123/127 

574 719 166 038 
pozostałe przychody (wynajem powierzchni, 
refundacja kosztów mediów, reklamy, 
wynajem telebimu) 

80 723 

100 439 

13. Miejska Ślizgawka, 
Aleja Wojska Polskiego 207 

139 676 77 666 z tytułu refundacji części kosztów przez 
GTC GALERIA CTWA Sp. z o.o. 

77 666 14 019 

14. Hala Sportowa „Częstochowa”, 
ul. śuŜlowa 4 710 716 0 brak przychodów, obiekt udostępniany 

bezpłatnie 0 44 684 

15. imprezy zlecone organizowane nie 
tylko na obiektach MOSiR 82 884 3 000 Wpływy od sponsorów 3 000 0 

Razem działalność statutowa: 6 777 031 3 222 556 - 3 222 556 741 200 

1. Parking - ul. Kubiny 6 201 36 408  z tytułu dzierŜawy parkingu 36 408 1 350 

2. Parking - ul. świrki i Wigury 2 724 25 418 z tytułu dzierŜawy parkingu 25 418  
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Lp. Nazwa obiektu 
Koszty 

utrzymania 
ogółem (w zł) 

Przychody ogółem 
(w zł) 

Rodzaj przychodów własnych 

Przychody 
własne 

wartościowo 
(w zł) 

Frekwencja 

3. Parking - ul. św. Jadwigi 5 400 0 - 0  

4. Parking - Rynek Wieluński 34 446 69 605 z tytułu korzystania z parkingu 69 605 19 318 

5. Parking - ul. Rolnicza 15 848 33 583 z tytułu korzystania z parkingu 33 583 13 425 

6. Parking - ul. Śląska 33 167 58 873 z tytułu korzystania z parkingu 58 873 37 514 

7. Parking - Aleja Niepodległości 26 401 24 672 z tytułu korzystania z parkingu 24 672 11 250 

8. Parking - ul. Oleńki 57 317 170 190 z tytułu korzystania z parkingu oraz 
dzierŜawy terenu pod stoiska handlowe  

170 190 11 995 

9. Parking -  
ul. Boya - śeleńskiego 

0 0 - 0  

10. Parking - ul. Waszyngtona 29 846 36 376 z tytułu korzystania z parkingu 36 376 23 948 

11. Parking - ul. Focha 23 961 24 785 z tytułu korzystania z parkingu 24 785 14 108 

12. Targowiska 110 2 747 z tytułu pobierania opłaty targowej 2 747  

Koszty pośrednie dotyczące parkingów i 
targowisk 55 127 0 - 0 0 

Razem parkingi i targowiska: 290 548 482 657 - 482 657 132 908 

Nakłady inwestycyjne 69 373  -   
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Lp. Nazwa obiektu 
Koszty 

utrzymania 
ogółem (w zł) 

Przychody ogółem 
(w zł) 

Rodzaj przychodów własnych 

Przychody 
własne 

wartościowo 
(w zł) 

Frekwencja 

Koszty ogólne (tzw. koszty zarządu) 3 702139 - -  - 

Pozostałe koszty i przychody  50 270 2 685 268 - 2 685 268 - 

w tym równowartość odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych 
otrzymanych nieodpłatnie przez 
samorządowy zakład budŜetowy, 
a takŜe od środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, na 
sfinansowanie których samorządowy 
zakład budŜetowy otrzymał środki 
pienięŜne 

- 2 560 964 - 2 560 964  

Dotacja przedmiotowa netto  - 4 083 333 - - - 

Ogółem MOSiR: 10 889 361 10 473 814 - 6 390 481 874 108 
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XIII.  KULTURA I PROMOCJA 
 

ZałoŜenia i cele przewidziane do realizacji w zakresie kultury i promocji w roku sprawozdawczym 
obejmowały promocję częstochowskiego środowiska kulturalnego, organizację uroczystości 
państwowych i miejskich, działania na rzecz estetyki miasta, promocję miasta i pełnienie funkcji 
organizatora dla instytucji kultury: Teatru im. Adama Mickiewicza, Biblioteki Publicznej im. 
dr Władysława Biegańskiego, Muzeum Częstochowskiego, Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana oraz Miejskiej Galerii Sztuki wraz 
z Ośrodkiem Kultury Filmowej. 
 
Promocja częstochowskiego środowiska kulturalnego 

W 2012 roku Nagrodami Miasta w dziedzinie kultury zostali uhonorowani: 
- Jarosław Woszczyna (muzyka), 
- Ewa Agopsowicz-Kula (teatr), 
- Zbisław Janikowski (literatura), 
- Jacenty Dędek (sztuki plastyczne), 
- Ewa Powroźnik (promocja i ochrona dóbr kultury). 
 

Tytuł „Mecenasa Kultury 2012” otrzymał ORBIS S.A. Oddział Hotel „MERCURE-PATRIA” 
w Częstochowie za zaangaŜowanie i Ŝyczliwość we wspieraniu przedsięwzięć kulturalnych w naszym 
mieście. Młodym artystom i twórcom udzielano pomocy w formie stypendiów. Spośród złoŜonych do 
Wydziału 87 wniosków stypendialnych wytypowano i przyznano ogółem 36 stypendiów artystycznych 
i twórczych, z tego 20 w dziedzinie sztuk plastycznych, 9 w dziedzinie muzyki, 2 w dziedzinie teatru, 
2 w dziedzinie filmu, 3 w dziedzinie literatury i historii. 

W 2012 r. przyznane zostały równieŜ Nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych 
artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nagrody otrzymało 10 osób – uczniów 
częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz artystycznych. 
KaŜdy laureat otrzymał 1.000 zł (do Wydziału wpłynęło 58 wniosków z 23 placówek). 
 

W ramach promocji kultury dofinansowano imprezy z udziałem częstochowskich artystów 
i twórców, w tym między innymi: 
62) VIII Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana, 
63) Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring, 
64) XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, 
65) 5. Konkurs Dobrej Piosenki, 
66) wyjazd uczniów Ogniska Baletowego "Terpsychora", reprezentujących miasto Częstochowa 

w Geel (Belgia) na Eurofestynie. 
67) 7.Biennale Miniatury, 
68) VI Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez Dotyk", 85.lecie Teatru, 
69) organizację XIII edycji Konkursu "Częstochowa w kadrze", 
70) organizację 10.Dni KsiąŜki, 
71) udział częstochowskich artystów w zagranicznej wymianie kulturalnej. 
 

Jednym z waŜniejszych zadań było wspieranie inicjatyw obywatelskich. Udzielano organizacjom 
pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych miasta z zakresu kultury i sztuki oraz 
upowszechniania kultury. W jednym konkursie rozpatrzono oferty złoŜone na realizację w 2012 r. 
zadań z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury. W ramach konkursu wpłynęło ogółem 
85 ofert złoŜonych przez 49 podmiotów. Przyznano dofinansowanie realizacji 54 zadań. 
Dofinansowano między innymi organizację: 
− Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2012”, 
− imprez towarzyszących V Festiwalowi Sztuki Kulinarnej "Aleja Dobrego Smaku" Częstochowa 

2012, 
− eliminacji regionalnych festiwalu „FAMA 2012”, 
− XVII Festiwalu "Muzyczna Scena Integracji”, 
− Festiwalu działań performatywnych OFF-sceniczny, 
− XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Majowa Nutka – 2012, 
− III Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów, 
− widowiska tanecznego "Zamiast krzyczeć zatańcz" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły 

Baletowej i Społecznego Ogniska Baletowego, 
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− XXV Pleneru Miejskiego „Częstochowa 2012”, 
− III Festiwalu Sztuki NiezaleŜnej - Free art fest from Poland, 
− Pierwszego Przeglądu Filmów NiezaleŜnych i Społecznie ZaangaŜowanych Panoptikum 2012, 
− XIV Święta Muzyki, 
− ART.eria - Drugi Strzał, 
− Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, 
− VII Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, 
− V Częstochowskich Prezentacji Monodramów „42-200 Monodram”, 
− „Częstochowa 2013” - artystyczno - promocyjnego projektu interdyscyplinarnego. 
 
Dodatkowo zgodnie z art 19.a ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie udzielono 
dotacji w trybie tzw. małych grantów na realizację m. in.: 

- spektaklu dla dzieci, bajki autorskiej pod tytułem „ Sklep z zabawkami”, 
- szkoleń „Generator Aktywności Kulturalnej”, 
- imprez w ramach Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu. 

 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w wydziałach Urzędu Miasta 
Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych 
w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów 
szczególnych, przeprowadzono 10 ocen zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki 
oraz upowszechniania kultury, realizowanych przez 10 podmiotów. 
 

Za pośrednictwem Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego działającego przy OPK „Gaude 
Mater” w 2012 roku dofinansowano między innymi: 
- realizację nagrań studyjnych zespołów muzycznych i wydanie płyt, między innymi zespołów: 

„Kotwica”, „The Batteries”, „The Old Kids”, „The very Polish Cut Out’s”, „Pantata”, „YVES”, 
- organizację warsztatów hip-hop, 
- organizację konkursu piosenki „Marcowe nutki”, 
- organizację warsztatów graffiti dla dzieci i młodzieŜy zakończonych wystawą prac młodych 

artystów, 
- organizację pleneru i wystawy Halina Osadnik, wystawy Krystyny Machnik, Beaty Długosz, 

projektu „Galeria Humoru” Artura Bratka i „Pop-Corne” Julii Panek, 
- wydanie katalogu z okazji 10-lecia działalności Fotoklubu RP, 
- organizację VI Międzyszkolnych Spotkań Integracyjnych, SP nr 33 w Częstochowie, 
- druk tomiku wierszy Jacka Gierasińskiego, 
- wydanie III części antologii wierszy członków Klubu Literackiego "Złota Jesień", 
- realizację filmu dokumentalnego o częstochowskim graffiti. 
 
Organizacja uroczystości państwowych i miejskich 

W 2012 r. zorganizowano 24 uroczystości miejskie upamiętniające święta państwowe i rocznice 
związane z waŜnymi wydarzeniami z historii miasta i kraju oraz martyrologią narodu polskiego. 
Szczególnie uroczyście obchodzono: 
− 70. rocznicę Likwidacji Getta w Częstochowie - w ramach zjazdu śydów Częstochowian i Ich 

Potomków, 
− Dzień śołnierzy Wyklętych, 
− drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej, 
− 72. rocznicę zsyłki na Sybir, 
− 91. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, 
− 72. rocznicę Zbrodni Katyńskiej - „Częstochowskie Dęby Pamięci”, 
− 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 
− Święto Wojska Polskiego (Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa na Jasną Górę), 
− 73. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, 
− Dzień Polskiego Państwa Podziemnego oraz rocznicę utworzenia Szarych Szeregów, 
− Narodowe Święto Niepodległości - obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęło 

widowisko teatralno - muzyczne w Filharmonii Częstochowskiej. Uroczystość patriotyczną 
poprzedziła Msza Św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Jasnogórskiej. Przy okazji obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości wręczone zostały WyróŜnienia Miasta Częstochowy „Tym, 
co słuŜą Miastu i Ojczyźnie” za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych. Laureatami 
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WyróŜnienia zostali: Wacław Baczyński – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie oraz prof. dr hab. Bolesław Kazimierz Eustachy 
Rakoczy – ojciec paulin z Jasnej Góry, 

- odsłonięcie tablicy memorialnej poświęconej ppłk. Józefowi Parczyńskiemu – komendantowi 
AK w Częstochowie. 

 
Ponadto zorganizowano takie wydarzenia jak: 

- Dzień Samorządu Terytorialnego – jednodniowa impreza, podczas której miały miejsce 
prezentacje organizacji pozarządowych (NGO), imprezy sportowe, występy zespołów m.in. 
orkiestra dęta Mykanów, zespół „Oj tam”, 

- Koncert „Częstochowa gra Muńka” – ideą koncertu było uhonorowanie Muńka Staszczyka z okazji 
30–lecia obecności na scenie. Podczas koncertu piosenki Muńka Staszczyka i Zespołu T.Love 
zaśpiewali m.in.: Staszek Sojka, Kasia Kowalska, Krzysztof „GrabaŜ” Grabowski (Strachy na 
Lachy), Marek Piekarczyk (TSA), Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Ziut Gralak, Tytus (Acid 
Drinkers), Tomasz „Olej” Olejnik, 

- „Reggae On” - w ramach Dni Województwa Śląskiego – czterodniowy festiwal muzyki reggae 
odbywający się w częstochowskich klubach oraz na Placu Biegańskiego. Podczas Festiwalu 
wystąpili m.in. Lee Perry, Bakshish, Mesajah oraz zagraniczne składy soundsystemów (goście 
z Danii, Wlk. Brytanii), 

- Akcja Lato 2012 - „Granie na Bieganie” – w ramach akcji zorganizowano koncerty plenerowe na 
Placu Biegańskiego, podzielone na cztery bloki tematyczne: Hip Hop Elements (wystąpili: 
Grubson, Paktofonika), Rock Estrada (występ m.in. Oddziału Zamkniętego), Kabareton (kabarety: 
Słoiczek po cukrze, Nowaki), Dance Estrada (gwiazdy programu You Can Dance – m.in zwycięzca 
pierwszej edycji Maciej „Gleba” Florek), 

- Festiwal Filmów Wakacyjnych LEśAK 2012 – przegląd filmów na Promenadzie Czesława 
Niemena (wywiady z gwiazdami m.in. z Robertem Gonerą), 

- XX Dni Częstochowy – trzydniowy cykl imprez plenerowych, w ramach których zorganizowano 
m.in.: Koncerty Gwiazd – Kora, Sylwia Grzeszczak, XXVII Częstochowski Rajd Pojazdów 
Zabytkowych (Automobilklub Częstochowski) oraz festyn dla dzieci w ramach kampanii społecznej 
skierowanej do młodych matek, mieszkanek Częstochowy i okolic Jestem matką, Ŝoną i… kobietą 
(Klub Mamy), 

- Spotkanie Sylwestrowe 2012/2013 – koncert zespołu „A to ci Biesiada” oraz gwiazdy wieczoru 
Urszuli z zespołem.  

W ramach współpracy z wieloma instytucjami i placówkami kultury oraz stowarzyszeniami 
społeczno-kulturalnymi, związkami twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, środowiskiem 
oświatowym współorganizowano lub współfinansowano między innymi następujące wydarzenia 
kulturalne i artystyczne: 
- imprezę plenerową w Parku Staszica w ramach akcji Narodowe Czytanie „Pana Tadeusza”, 

(współorganizacja z Biblioteką Publiczną im. dr. W. Biegańskiego), 
- XII Międzynarodowy Turniej Policyjnych DruŜyn Konnych - Country nad Wartą, 
- Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriada 2012, 
- Zjazd śydów Częstochowian i Ich Potomków, 
- Miejski Festyn Rodzinny z okazji otwarcia nowej linii tramwajowej, 
- Polonez Maturzystów, 
- Wręczenie wyróŜnień na Najpopularniejszego Sportowca, Działacza i Trenera Roku, 
- Marsz RóŜowej WstąŜki 2012, 
- Piknik Historyczny - Rajd rowerowy szlakiem 7 Dywizji Piechoty. 
 

Działania na rzecz estetyki miasta 

W ramach działań Pełnomocnika ds. Estetyki Miasta zostało wszczętych przez Pełnomocnika 
i zgłoszonych do rozpatrzenia łącznie 225 spraw. Prowadzone zadania dotyczyły m. in. uzgadniania 
projektów planowanych do zrealizowania na mieniu Gminy Miasta Częstochowy lub pozostających 
w jej zarządzaniu.  

Uzgodniono projekty otrzymane od Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w tym: 29 propozycji 
aranŜacji tymczasowych kawiarenek letnich, 24 projekty sylwetek słupów oświetleniowych 
budowanego lub przebudowywanego oświetlenia na terenie miasta. Opiniowano pozostałe sprawy 
dot. zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi oraz współpracowano 
m.in. w zakresie: poprawy czystości ulic, ładu i porządku w pasie drogowym. Kontynuowano działania 
związane z porządkowaniem spraw dot. urządzeń reklamowych zlokalizowanych w obrębie pasów 
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drogowych. MZDiT w zakresie wykorzystania pasów drogowych na cele reklamowe wydał 134 decyzje 
administracyjne, natomiast z uwagi na bezumowne uŜytkowanie terenu usunięto 400 reklam. MZDiT 
przeprowadził 600 wizji lokalnych, w wyniku których wszczęto 114 interwencji. 

Rozpatrywano sprawy przekazywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” 
w Częstochowie Sp. z o. o. Uzgodniono: 32 sprawy dot. urządzeń reklamowych oraz 27 opracowań 
kolorystyki budynków mieszkalnych przeznaczonych do termomodernizacji. Na budynkach 
administrowanych przez ZGM umieszczonych jest 267 reklam, w roku 2012 usunięto 1 urządzenie ze 
względu na bezumowne uŜytkowanie, a 1 sprawę dot. reklamy traktowaną jako samowolę budowlaną 
przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy. 

Pełnomocnik w zakresie swych kompetencji współpracował takŜe m. in. z Wydziałem Mienia 
i Nadzoru Właścicielskiego jak równieŜ z Miejską Pracownią Urbanistyczno-Planistyczną. 
Współpracowano takŜe ze StraŜą Miejską odnośnie podejmowania działań eliminujących nielegalną 
reklamę oraz ws. nieprawidłowości porządkowych. Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej interweniowali 
136 razy wobec osób umieszczających reklamy w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Zastosowano: 46 pouczeń, nałoŜono 87 mandatów. Ujawniono 2102 nieprawidłowości porządkowe. 
Wobec osób dopuszczających się zaśmiecania, zanieczyszczania miejsc publicznych podjęto 9225 
interwencji. Zastosowano 7094 pouczenia, nałoŜono 2094 mandaty, 97 spraw skierowano do sądu. 

Rozpatrywano wnioski podmiotów zewnętrznych dotyczące realizacji zamierzeń wpływających na 
estetykę przestrzeni publicznej. Podejmowano interwencje ws. związanych z poprawą wizerunku 
terenów miejskich oraz w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców. 

Kierowano wnioski o podjęcie działań przez Konserwatora Zabytków i Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy w zakresie likwidowania szpecących krajobraz miejski 
obiektów oraz samowolnie umieszczonych urządzeń reklamowych 

Uczestniczono w licznych spotkaniach i konsultacjach dot. przedsięwzięć planowanych do 
realizacji przez miasto Częstochowa jak i przez podmioty zewnętrzne (w tym w spotkaniach 
z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych bloków, których elewacje przeznaczono do 
termomodernizacji, z projektantami przygotowującymi opracowania kolorystyk remontowanych 
budynków; z Konserwatorem Zabytków ws.: zagospodarowania urządzeniami reklamowymi 
remontowanych, zabytkowych elewacji, zachowania historycznych nawierzchni ulic w Częstochowie, 
z MZDiT ws. wielu inwestycji drogowych). 

Zorganizowano dla mieszkańców konkursy na: Najładniejszą kawiarenkę letnią, Najładniej 
ukwiecony balkon oraz Najpiękniejszą witrynę świąteczną. 
 

Inne działania realizowane przez Wydział Kultury i Promocji 

W sprawach wynikających z nadzoru nad bezpieczeństwem masowych imprez artystycznych 
i rozrywkowych rozpatrzono 20 wniosków organizatorów i wydano 20 pozytywnych decyzji w sprawie 
organizacji w Częstochowie imprez o takim charakterze. Przyjmowano równieŜ zgłoszenia 
o organizacji imprez artystycznych w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, przeprowadzanych poza stała siedzibą organizatora. 

Do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, jako obecnego zarządcy Placu Biegańskiego, wpłynęły 
liczne wnioski o nieodpłatne udostępnienie Placu Biegańskiego w celu organizacji koncertów, wystaw, 
pokazów, happeningów itd. Wnioskowały instytucje miejski, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby 
prywatne, zainteresowane uzyskaniem pozwolenia na czasowe udostępnienie miejsca w celu 
realizacji swoich projektów. 

 

Działania związane z promocją miasta, wydawnictwa i prace graficzne 

W roku sprawozdawczym Wydział Kultury, Promocji i Sportu przygotował i wydał wiele róŜnego 
typu publikacji i broszur, zarówno cyklicznych (miesięcznik „Jasne, Ŝe Częstochowa”), jak 
i przeznaczonych do uŜytku jednorazowego (plakaty, ulotki, materiały promocyjne związane 
z promocją konkretnej imprezy). Szczególny nacisk połoŜono na: 
- projekt, skład i przygotowanie do druku 2 numerów miesięcznika „Co, gdzie, kiedy 

w Częstochowie”, 
- projekt, skład i przygotowanie do druku 10 numerów (marzec – grudzień) nowego miesięcznika 

„Jasne, Ŝe Częstochowa” w łącznym nakładzie 100 000 sztuk, 
„Jasne, Ŝe Częstochowa” jest rozszerzoną wersją informatora CGK (Co, Gdzie, Kiedy), a pod nową 
nazwą funkcjonuje od marca 2012 r. Zmiana tytułu wydawnictwa łączyła się ze zmianą formatu 
i objętości pisma. Nowa szata graficzna odświeŜyła czasopismo i została pozytywnie przyjęta przez 
czytelników, czego dowodem jest rozchodzący się w ciągu kilku pierwszych dni miesiąca nakład.   
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DuŜy nakład (10 tys. egzemplarzy) i dystrybucja poza oficjalnymi instytucjami (bezpłatny magazyn 
trafia do największych centrów handlowych, pubów, kawiarni i hoteli w mieście) pozwala na 
dotarcie do licznej grupy mieszkańców Częstochowy. Poza tym jego dostępność zwiększa 
elektroniczny odpowiednik zamieszczony na portalu cgk.czestochowa.pl, 

- produkcję kalendarza na 2013 rok promującego miasto, którego tematem były ilustracje 
częstochowskiego artysty Jacka Pałuchy, a całkowity nakład to 2000 sztuk. 
Tym razem miasto zostało ukazane na autorskich, ukazujących miasto w szczególny sposób 
obrazach, przygotowanych specjalnie z myślą o projekcie kalendarza. 
Na kartach najnowszego Kalendarza Miejskiego na 2013 rok zobaczyć moŜna dwanaście 
wyjątkowych prac stworzonych na potrzeby tego projektu i dedykowanych Częstochowie. Miasto 
w ujęciu Jacka Pałuchy pokazane jest nie tylko barwnie, ale i z typowym dla tego artysty lekkim 
przymruŜeniem oka. KaŜdy z miesięcy ma swój charakterystyczny motyw przewodni, wydarzenie 
lub symbol bezpośrednio z nim utoŜsamiany, 

- projekt i skład ulotki poświęconej śladom uczestnictwa śydów – częstochowian w Ŝyciu miasta. 
Ulotka została przygotowana z myślą o gościach, którzy odwiedzili Częstochowę podczas 
4. Światowego Zjazdu śydów Częstochowian i ich Potomków, który odbywał się w dniach 2-
5 października 2012 roku. Wydana w nakładzie 500 sztuk polsko - angielska ulotka „Częstochowa 
– Ŝydowskie miejsca pamięci”, zawierała archiwalną i współczesną mapę miasta wraz 
z zaznaczonymi szczególnymi miejscami, upamiętniającymi tragiczne losy ludności wyznania 
mojŜeszowego, 

- projekt i skład materiałów promocyjnych kampanii społecznej „PrzekaŜ 1% podatku 
w Częstochowie” (foldery, ulotki, banery, plakaty, wizytówki) oraz innych miejskich wydarzeń 
kulturalnych (m.in. „Częstochowa gra Muńka”, „Letnie granie na Bieganie” i „Reggae On” -
 produkcja dyplomów, projektów gadŜetów, ulotek, wizytówek, banerów, billboardów, standów, 
kasetonów, reklam do zewnętrznych wydawnictw, projektów logotypów, identyfikatorów. 

 
Działalność Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 
 
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w 2012 roku odwiedziło 20 740 turystów krajowych 
oraz 2 432 gości z zagranicy. W badaniach „mystery shopping”, przeprowadzanych corocznie przez 
Śląską Organizację Turystyczną, częstochowskie MCIT ocenione zostało bardzo wysoko. Na tę ocenę 
wpływały trzy rodzaje audytu – bezpośredni, e-mailowy i telefoniczny. 
Działalność MCIT w 2012 roku polegała głównie na: 
− udzielaniu wszelkiego typu informacji turystycznych, kulturalnych i samorządowych zarówno 

osobom odwiedzającym Częstochowę, jak i mieszkańcom miasta, 
− aktualizacji danych teleadresowych m. in. bazy noclegowej, bazy agroturystycznej 

i gastronomicznej, biur podróŜy, ośrodków szkoleniowych i obiektów konferencyjnych 
znajdujących się w Częstochowie i okolicy, 

− aktualizacji własnych wydawnictw promocyjnych (m. in. folderu „Częstochowa Zaprasza” 
oraz Informatora Turystycznego Częstochowy „Zostań dłuŜej w Częstochowie, bo warto... - 
propozycje wycieczek”), 

− dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących miast i regionu, 
− udziale w Targach Turystycznych (Łódź, Katowice, Wrocław, Poznań, Warszawa), 
− współpracy z Częstochowską Organizacją Turystyczną przy organizacji imprez „Święto Palmy 

Wielkanocnej”, Festiwalu Kulinarnego „Aleja Dobrego Smaku” oraz Targów BoŜonarodzeniowych 
„Gwiazdkowa Aleja”, 

− organizacji, wraz z Częstochowską Organizacją Turystyczną, Światowego Dnia Turystyki, 
− wsparciu w pracach redakcyjnych nad miesięcznikiem „Jasne, Ŝe Częstochowa”. 
 
Przygotowanie materiałów promocyjnych o mieście oraz ich kolportaŜ 
 

W roku sprawozdawczym do Urzędu Miasta Częstochowy wpłynęły 194 wnioski o przekazanie 
materiałów informacyjno – promocyjnych o mieście. Oprócz tego zrealizowano kilkadziesiąt 
bezpośrednich dyspozycji wewnętrznych, związanych z przekazaniem materiałów promocyjnych.  

Standardowe działania dystrybucyjne objęły zagraniczne i krajowe imprezy targowe, w których 
uczestniczyła Częstochowa, a takŜe - dzięki współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich – kilka innych 
imprez targowych w kraju i poza jego granicami. Ponadto, kolejna celowa wysyłka częstochowskich 
wydawnictw promocyjnych została przesłana polskim ośrodkom informacji turystycznej za granicą – 
do Rzymu i ParyŜa. 
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W ramach standardowych działań opracowano i zamówiono gadŜety w postaci podkładek pod 
mysz, kubków promocyjnych oraz podkładek pod kubki, smyczy, cukierków promocyjnych, długopisów 
i toreb papierowych. Wśród najnowszych produktów znalazły się gadŜety reklamowe z filcu (etui na 
laptop, torba plaŜowa, brelok na klucze, zakładki do ksiąŜek, zawieszki ozdobne). Zakupiono takŜe 
egzemplarze albumu „Śladami starej pocztówki. Jura Częstochowska”, a w związku z organizacją 
Światowego Kongresu śydów takŜe ksiąŜkę Szewacha Weissa oraz płytę z filmem o historii 
częstochowskiego cmentarza Ŝydowskiego. 
 
Promocja miasta na targach 
 
W 2012 roku Częstochowa była obecna na największych krajowych targach turystycznych, wybranych 
pod kątem turystów, dla których Częstochowa i jej okolice stanowić mogą atrakcyjne miejsce krótkiego 
(np. weekendowego) pobytu. Były to: 
- Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, ponad 220 wystawców, prawie 15 tysięcy 

odwiedzających; 
- Targi Regiony Turystyczne "Na styku kultur" w Łodzi; 180 wystawców, ponad 8 300 

odwiedzających; 
- XVIII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, śeglarskiego i Sportowego GLOB 

w Katowicach; 300 wystawców z 15 krajów, targi odwiedziło ponad 7 500 osób; 
- XVII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie; 428 wystawców z 19 krajów, ponad 

25 000 odwiedzających; 
- Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW w Warszawie; 664 wystawców z 64 krajów, 

blisko 20 000 odwiedzających; 
- Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, 669 wystawców z 44 krajów, 

blisko 21 500 odwiedzających. 
 
Miejski System Informacji Turystycznej 
 

Działania zespołu zajmującego się utrzymaniem i rozwojem Miejskiego Systemu Informacji 
Turystycznej poświęcone były w 2012 roku w szczególności: 
- sporządzeniu i wdroŜeniu Regulaminu UŜytkowania Sieci Infomatów MSIT, prezentowanego na 

kaŜdym komputerze ulicznym, opisującego obowiązki korzystających z urządzeń oraz ograniczenia 
udostępnionego darmowego Internetu, 

- uszczelnieniu filtrów treści wyświetlanych w komputerach ulicznych, zablokowaniu portali 
aukcyjnych i społecznościowych, co zaowocowało wyeliminowaniem przypadków naduŜyć w sieci 
infomatów, 

- zaprojektowaniu i oddaniu do uŜytku nowej klawiatury ekranowej w infomatach, ułatwiającej 
nawigację podczas korzystania z portalu turystycznego i udostępnionych witryn, 

- zaprojektowaniu nowego układu wydruku marszruty w infomatach, zwiększeniu czytelności, 
połoŜenia czcionek oraz dodanie loga miasta wraz z hasłem promocyjnym miasta „Jasne, Ŝe 
Częstochowa”, 

- zainstalowaniu i oddaniu do uŜytku infomatu w nowej, waŜnej dla miasta lokalizacji – w hali 
sportowej na Zawodziu, 

- zaprojektowaniu i wdroŜeniu systemu zgłaszania usterek infomatów, jako łatwego sposobu 
komunikacji uŜytkowników z obsługą serwisową. W skład systemu wchodzą odpowiednio 
przygotowane etykiety informacyjne umieszczone na kaŜdym infomacie oraz rejestrator rozmów 
dostępny pod dedykowanym numerem. Na automatycznej sekretarce nagrano odpowiednio 
przygotowaną zapowiedź tekstową. Po usłyszeniu sygnału moŜna zgłosić informację o zauwaŜonej 
usterce, 

- zaprojektowaniu i wdroŜeniu podłączenia biletomatu MPK do sieci Internet przez sieć infomatów 
w Galerii Jurajskiej. Zestawieniu dedykowanego wirtualnego połączenia sieciowego oraz 
konfiguracji hosta MPK. Przekazaniu oprogramowania instalacyjnego do połączenia z siecią MPK, 
umoŜliwiającego sprzedaŜ biletów komunikacji miejskiej w jednej z trzech lokalizacji w mieście, 

- zaktualizowaniu ok. 3 tys. rekordów w 120 bazach, utworzeniu dodatkowo 16 baz z danymi, 
wykonaniu wielu nowych zdjęć do portalu i zaktualizowaniu fotografii w poszczególnych 
kategoriach. 

DuŜym sukcesem dla zespołu okazało się wyróŜnienie przyznane przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski w konkursie na Najlepszą Stronę Internetową Małopolski. 
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Udział miasta w portalach społecznościowych 
 

Jednym z zadań promocyjno-informacyjnych w 2012 roku był dalszy rozwój i bieŜące utrzymanie 
oficjalnych profili i kont miasta Częstochowy na najpopularniejszych portalach społecznościowych 
w Polsce i na świecie, takich jak Nasza Klasa, Facebook czy Youtube. Wzrasta takŜe ciągle 
zainteresowanie tymi profilami wśród odwiedzających strony (Nasza Klasa – 38 232 znajomych; konto 
„Częstochowa” na Facebooku – 3 740; konto „Co, gdzie, kiedy w Częstochowie” na Facebooku 
11 672 lubiących, profil odwiedza dziennie ok. 1 300 osób). 
Na stronach znajdują się informacje, ogłoszenia, filmy promocyjne i fotografie dotyczące miejskich 
wydarzeń, osób związanych z Częstochową, spraw szczególnie istotnych dla częstochowian oraz 
konkursy dla uŜytkowników serwisu, mające na celu włączenie mieszkańców w aktywną, wewnętrzną 
i zewnętrzną promocję miasta.  

- Osoby deklarujące zainteresowanie miastem (klikające tzw. „lubię to”) zamieszkują głównie 
Polskę, Wielką Brytanię, Niemcy, Stany Zjednoczone, Irlandię, Włochy i Holandię.  

 
Własne strony i portale internetowe 
 
Strona www.czestochowa.pl  

Tygodniowo odwiedza stronę około 16 000 osób. Najczęściej są to uŜytkownicy z Polski, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Włoch, Kanady, a nawet Rosji. Najczęściej przeglądane są aktualności, 
informacje dotyczące danych kontaktowych wydziałów, czy waŜnych instytucji. 
 
Strona http://cgk.czestochowa.pl  

Miesięcznie portal ma około 44 200 odsłon, w tym roku padł rekord strony - w maju zanotowano 
odwiedziny 71 277 osób. Internauci trafiają do strony bezpośrednio, za pomocą Facebooka, 
przeglądarki google (w zeszłym roku hasło cgk częstochowa wpisano 6 393 razy, a cgk 4 689), czy 
portalu www.czestochowa.pl . 
 
Strony: cgk.czestochowa.pl, konsultacje.czestochowa.pl, fe.czestochowa.pl 

W roku sprawozdawczym prace administracyjno–redaktorskie na stronach: cgk.czestochowa.pl 
(miejski blog, internetowa odsłona miesięcznika „Jasne, Ŝe Częstochowa), konsultacje.czestochowa.pl 
(strona poświęcona konsultacjom społecznym) oraz fe.czestochowa.pl (portal poświęcony funduszom 
europejskim) skupiały się głównie na publikacji nowych treści, dodawaniu nowych elementów 
i zmianie wyglądu oraz na porządkowaniu i aktualizowaniu istniejących zasobów. 
Zbudowana została takŜe nowa strona dla Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji, która znajduje się 
pod adresem ngo.czestochowa.pl. 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
http://bip.czestochowa.pl/bip/  

W 2012 roku nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej był związany z realizacją zadań, do 
których naleŜało między innymi: 
- codzienny monitoring Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Częstochowy oraz stron BIP jednostek 

podległych, 
- szkolenia i konsultacje dla redaktorów BIP UMC Częstochowa oraz redaktorów z jednostek 

podległych (154 jednostki), 
- publikacja oświadczeń majątkowych składanych przez wszystkich tych, o których mówi ustawa 

o dostępie do informacji publicznej, 
- audyt Biuletynów Informacji Publicznej wszystkich (154) jednostek podległych, 
- zamieszczenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, 
- utworzenie nowych stron bip nowo utworzonym jednostkom: Biuro Finansów Oświaty, Zespół 

Szkolno – Przedszkolny, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych, Bursa 
Miejska, 

- przeprowadzanie konsultacji merytorycznych, dotyczących redagowania BIP oraz rejestracji 
i aktualizacji danych na stronie MSWiA  bip.gov.pl . 
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Inne waŜne przedsięwzięcia promocyjne 

Organizacja drugiej edycji Festiwalu Kultury Alternatywnej „Frytka OFF”  

Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka Off to próba stworzenia wspólnej przestrzeni dla unikalnych 
projektów z pogranicza róŜnych dziedzin sztuki, reprezentowanych przez twórców wywodzących się 
zarówno ze środowisk juŜ kultowych, jak i tych dopiero raczkujących. Kultura otwarta na odbiorcę, 
takŜe przypadkowego, to jedno z podstawowych załoŜeń festiwalu, który swoją siłę manifestuje Wielką 
Paradą Uliczną. Tak jak podczas pierwszej edycji, wzięli w niej udział ludzie pełni energii i radości, 
a w czasie marszu nie zabrakło kolorów, ognia i bębnów. Podczas festiwalu odbyły się koncerty 
silnych osobowości i ciekawych zjawisk sceny alternatywnej – wystąpiły: Brodka, R.U.T.A., Negatyw, 
Neony, The Lollipops. W części teatralnej udział wzięli: Sopocki Teatr Tańca, Teatr Delikates 
i Tomasz Bazan z teatru MAAT. Spektaklom towarzyszyły prezentacje kuglarskie, happeningi, 
performance Pani Frytka i instalacja ukraińskiej Grupy Koma. Centralnym miejscem festiwalu była 
ulica Piłsudskiego, która została niebanalnie oświetlona iluminacją na budynkach i girlandami 
zawieszonymi nad głowami przechodniów. Część działań odbyła się takŜe w Centrum Promocji 
Młodych (warsztaty teatralne, śniadanie z artystami) i Teatrze Muzycznym Parking (warsztaty 
filmowe). 
 
Organizacja 7. edycji konkursu fotograficznego "Klimaty Częstochowy" 
 

Celem Konkursu Fotograficznego „Klimaty Częstochowy” jest ukazanie współczesnych walorów 
architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych miasta.  
Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło ok. 900 zdjęć 150 autorów. Do wystawy, jury składające się 
z uznanych artystów i fotografików, zakwalifikowało prace 39 z nich. Wystawa prac odbyła się 
w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego, a nagroda Grand Prix konkursu powędrowała do 
rąk Wojciecha Barczyńskiego, autora fotografii pt. Przystanek Politechnika  
 
Współorganizacja (razem z Fortum Power and Heat Polska i firmą Palazzi) Strefy Kibica Euro 2012 
na Placu Biegańskiego 
 

Otwarcie strefy odbyło się w dniu otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej. Wstęp do niej był 
całkowicie bezpłatny, a jej centralnym punktem był diodowy ekran, na którym wyświetlane były 
bezpośrednie transmisje z meczów rozgrywanych w ramach Euro 2012. Kibice mogli obserwować 
rozgrywki z trybun lub zajmując miejsca stojące tuŜ przed ekranem. Relacje z rozgrywek wzbogacił 
profesjonalny komentarz prezentera sportowego. W dniach, kiedy nie były wyświetlane mecze Strefa 
Kibica pulsowała Ŝyciem kulturalnym. Na specjalnej scenie odbywały się koncerty gwiazd i inne 
ciekawe wydarzenia. Nie zapomniano takŜe o najmłodszych – na specjalnym boisku, znajdującym się 
na terenie Strefy, rozgrywane były turnieje amatorskich i dziecięcych druŜyn piłkarskich. 
Pokłosiem funkcjonowania Strefy w mieście była specjalna wystawa, prezentująca chwile sportowych 
emocji przeŜywane przez kibiców, która zawisła na kilka miesięcy na frontonie Urzędu Miasta. 
Współdziałano z Wydziałem Zdrowia w zakresie promocji programów profilaktycznych i zdrowotnych 
przeznaczonych dla mieszkańców miasta, m.in. szczepień HPV i programu In Vitro. 
 

Miasto Częstochowa włączyło się takŜe w akcję Programu Trzeciego Polskiego Radia „Trójkowe 
drzewko”. Ideą akcji było zasadzenie 30-stu drzew w 30-stu miastach, tak aby stworzyć listę polskich 
przebojów na mapie Polski. Akcja została zorganizowana z okazji 30-lecia Listy Przebojów radiowej 
Trójki. W Częstochowie drzewko zostało posadzone między amfiteatrem a skateparkiem przy 
Promenadzie im. Cz. Niemena. Na drzewku zawisła tabliczka z jego nazwą, która jest jednocześnie 
piosenką z listy przebojów radiowej Trójki. W Częstochowie jest to „Stokrotka” zespołu T. Love. 
W lutym 2012 Częstochowa była jednym z bohaterów odcinka programu „Jaka to melodia”. Został on 
zaprezentowany w ramach cyklu pod nazwą „Turniej miast”. W tym specjalnym odcinku programu 
oprócz odgadywania piosenek, reprezentant danego miasta miał okazję zaprezentować walory 
miejsca, z którego pochodzi. Reprezentantem naszego miasta był Arkadiusz Dziublak. 
Częstochowianin zmierzył się z reprezentantami Malborka i Ostrowca Świętokrzyskiego. Emisja 
programu miała miejsce 12 lutego 2012r. w TVP1. 
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Instytucje kultury: 

Teatr im. Adama Mickiewicza 

 
Informacje ogólne 

W 2012 r. częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza zaprezentował publiczności ogółem 
352 wydarzenia artystyczne, w tym 288 spektakli (238 własnych i 50 impresaryjnych) zrealizowanych 
w róŜnych formach i konwencjach: od monodramów, przedstawień kameralnych, po wieloobsadowe 
widowiska artystyczne, projekty poetycko–sceniczne, autorskie i muzyczne. 
Zaprezentowano łącznie 56 tytułów (spektakle, koncerty) - 23 własne (w tym jeden prezentowany 
na obu scenach) i 33 impresaryjne, w tym: 
- na scenie duŜej 41 tytułów (169 pokazów własnych spektakli i 44 spektakli impresaryjnych), 
- na scenie kameralnej 13 tytułów (62 pokazy własnych przedstawień i 7 impresaryjnych), 
- objazd - 48 spektakli własnych. 
 
Wystawiono 6 przedstawień premierowych: 
- „Weisman i Czerwona Twarz” G. Tabori' ego, w reŜyserii Andre Hübnera–Ochodlo, 
- „Niebezpieczne związki” wg powieści P. Ch. de Laclosa, w reŜyserii Ingmara Villqista (spektakl 

wyprodukowany w koprodukcji z Teatrem Nowym w Zabrzu), 
- „Być jak Kazimierz Deyna” R. Paczochy, w reŜyserii Gabriela Gietzky' ego, 
- „Hemar w chmurach” (spektakl muzyczny) wg scenariusza R. Dorosławskiego, w reŜyserii Piotra 

Machalicy, 
- „Niesamowita przygoda Robaczka Kłaczka”, scenariusz i reŜyseria – Robert Dorosławski, 
- „Przyjazne dusze” P. Valentine, w reŜyserii Jerzego Bończaka. 
 
Zaprezentowano takŜe autorski projekt aktorki Sylwii Oksiuty (realizowany w ramach stypendium 
artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy) pt. „SkazaNA”. 
 

W cyklicznie realizowanej przez Teatr działalności o charakterze przeglądowym w 2012 r. 
na szczególną uwagę zasłuŜył VI Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”. 
W programie odbywającej się pod hasłem „Samotność” szóstej edycji Przeglądu zaprezentowano 
łącznie 12 spektakli i projektów teatralno-muzycznych: 
- „Do góry dnem” - koncert jazzowy w wykonaniu Anny Stankiewicz i Tria Andrzeja Jagodzińskiego, 
- „Layla - Chansons Yiddish” - koncert w wykonaniu André Ochodlo & Odem's Trio, 
- spektakl „Być jak Kazimierz Deyna” - Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 
- spektakl „Nieskończona historia” - Teatr Nowy w Zabrzu, 
- „Honzatko rozmontowana” - recital Marty Honzatko (Piwnica pod Baranami, Kraków), 
- spektakl „Spotkanie” - Centrum Sztuki Impart, Wrocław, 
- spektakl „Korzeniec” - Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 
- spektakl „Werther” - Schauspielhaus, Graz, Austria, 
- spektakl „Grace & Gloria” - Agencja Produkcyjna „Palma” Warszawa, 
- spektakl muzyczny „Projekt Volodia” – Wrocław, 
- spektakl „Koza, albo kim jest Sylwia” - Och-teatr, Warszawa, 
- spektakl „Seks dla opornych” - koprodukcja Teatru Polonia w Warszawie i Teatru WybrzeŜe 

w Gdańsku. 
 
Edukacja teatralna 

Wśród inicjowanych przez częstochowski Teatr lub kontynuowanych w 2012 r. działań w zakresie 
szeroko pojętej edukacji teatralnej naleŜy wymienić: 
- projekt „Szkoła Teatru” (połączone z wykładami prezentacje popołudniowych spektakli dla 

społeczności 7 uczestniczących w projekcie częstochowskich szkół. Zaprezentowano: „Wieczór 
Trzech Króli”, „Znikomość”, „Być jak Kazimierz Deyna”), 

- trzy edycje Warsztatów teatralnych (2 edycje dla młodzieŜy, 1 dla dzieci), 
- cykl Niedzielny Teatr Rodzinny, 
- cykl Salonów Poezji (7 spotkań) i Saloników dla dzieci (6 spotkań), 
- „TEATR-ranki” dla dzieci (2 spotkania), 
- projekt „Bajkoterapia” (pomysł i realizacja – aktorka Sylwia Oksiuta) - integracyjne zajęcia dla 

dzieci zdrowych i z dysfunkcjami, 
- XII Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich, 
- akcja „Zwiedzanie teatru”, 
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- lekcje teatralne pt. „Od scenariusza do premiery”, 
- akcja „Środy studenckie w teatrze”, 
- działalność grupy teatralnej „Włos się jeŜy”, 
- działania edukacyjno-artystyczne w ramach „Ferii w mieście”, 
- stała współpraca z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych w Częstochowie i innych 

miejscowościach województwa śląskiego, 
- prezentacja spektaklu „d o w n_u s”, przygotowywanego przez „Sztukę na wynos”, scenarzystę 

Bogdana Graczyka oraz Stowarzyszenie GRAAL. Cel: zwrócenie uwagi na tematykę odmienności, 
oraz poszerzenie obszaru tolerancji w publicznej debacie. 

 
Konkursy, festiwale, przeglądy, nagrody, nominacje 

- nagroda aktorska dla Agaty Ochoty–Hutyry za rolę Poliny w spektaklu „Do dna” podczas Festiwalu 
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” w Zabrzu, 

- prezentacja spektaklu „Znikomość” podczas V Tyskiego Festiwalu Monodramu "MoTyF", 
- prezentacja spektaklu „Weissman i Czerwona Twarz” podczas Lata Teatralnego w Teatrze Atelier 

w Sopocie, 
- zakwalifikowanie się spektaklu “Być jak Kazimierz Deyna” do XIX Ogólnopolskiego Konkursu 

Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, organizowanego przez Instytut Teatralny 
im. Z. Raszewskiego w Warszawie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

- nominacje spektakli: „Do dna” i „Niesamowita przygoda Robaczka Kłaczka” do „Złotej Maski” 
(teatralna Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego). 

 
Jubileusze 

Jubileusz 80-lecia objęcia przez Iwo Galla dyrekcji Miejskiego Teatru Kameralnego 
w Częstochowie oraz 85-lecia istnienia w Częstochowie stałego zespołu aktorskiego, pod honorowym 
patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Częstochowy 
i JM Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zorganizowane przez Teatr im. Adama 
Mickiewicza, Muzeum Częstochowskie i Akademię im. Jana Długosza obchody podwójnego 
jubileuszu zainaugurowano w Ratuszu Miejskim otwarciem wystawy „Piękno królowało…Iwo Gall, 
Artysta Teatru”. W program obchodów wpisano ponadto: połączoną z odsłonięciem pamiątkowej 
tablicy uroczystość nadania Sali Kameralnej częstochowskiego Teatru imienia Iwo Galla, premierę 
spektaklu muzycznego „Hemar w chmurach” i konferencję teatrologiczną pod hasłem „Iwo Gall – 
redutowiec, artysta teatru”, 

Jubileusze aktorskie: Antoniego Rota i Michała Kuli. 

Działania promocyjne i marketingowe 

W 2012 r. częstochowski Teatr systematycznie podejmował działania o charakterze promocyjnym 
i marketingowym. NaleŜy tu wymienić: 
− starania o pozyskanie środków pozabudŜetowych, 
− realizację kampanii reklamowych przy powstawaniu premier oraz przed VI edycją MPPI „Przez 

dotyk”, 
− pozyskiwanie Sponsorów, Mecenasów i Przyjaciół Teatru, 
− pozyskiwanie nowych miejsc reklamowych w Częstochowie i utrzymanie dotychczasowych, 
− poszukiwanie nowych widzów poprzez rozbudowę bazy adresów mailowych, bazy newslettera 

Teatru oraz poprzez aktywną obecność na portalu społecznościowym Facebook, 
− wdroŜenie programu Teatr 60+ - promocyjne bilety na spektakle dla osób w wieku 60+, 
− wdroŜenie projektu Teatr dla Gmin – promocyjne bilety dla mieszkańców gmin regionu 

częstochowskiego, 
− udostępnianie biletów w promocyjnych cenach i zaproszeń dla grup terapeutycznych, domów 

dziecka, szkół specjalnych, osób bezrobotnych i dla podopiecznych placówek opiekuńczo–
wychowawczych, 

− utrzymywanie stałych kontaktów z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi oraz z portalami 
internetowymi, 

− utrzymywanie stałego kontaktu i podejmowanie współpracy z róŜnymi podmiotami w celu 
współorganizacji imprez i wydarzeń artystycznych. 
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Remonty i inwestycje 

- budowa instalacji systemu wczesnego wykrywania SAP, 
- wymiana urządzeń pomiarowych energii elektrycznej w budynku Domu Aktora, 
- odnowienie (malowanie) ścian lokalu gościnnego w budynku Domu Aktora, 
- bieŜące prace konserwacyjne i naprawcze. 
 

DANE STATYSTYCZNE TABELA NR 56 
Koszty działalności ogółem:  5 983 639 zł 
Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów działalności:  2 143 323 zł (tj. 35,82%) 
Dochody ogółem: 5 835 823 zł 
Widzowie ogółem (siedziba):  75 413 
Ilość wydanych zaproszeń:  2 060 
Średnia frekwencja (siedziba):  82,53 % 
Stan zatrudnienia w osobach:  82 
Stan zatrudnienia w etatach 78,75 

 
SPEKTAKLE, WYNAJEM SAL TABELA NR  57 

Nazwa Liczba Wpływy 
Spektakle - Scena DuŜa 212 1 520 131 zł 
Spektakle - Scena Kameralna 69 125 813 zł 
Spektakle poza siedzibą 46 199 168 zł 
Foyer 7 4 548 zł 
Wynajem sal 18 40 872 zł 
Razem 352 1 890 532 zł 
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Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego 
 
Informacje ogólne 

W 2012 r. miejską sieć placówek bibliotecznych na terenie Częstochowy tworzyły: Biblioteka 
Główna (WypoŜyczalnia Główna, Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism oraz Oddział dla Dzieci 
i MłodzieŜy wraz z działami wewnętrznymi) oraz 24 osiedlowe filie biblioteczne (w tym jedna 
specjalistyczna placówka muzyczna, 10 z wydzielonymi czytelniami i 5 z wydzielonymi stanowiskami 
obsługi dzieci i młodzieŜy). Na mocy porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta 
Częstochowy i Starostą Powiatu Ziemskiego, Biblioteka kontynuowała sprawowanie opieki 
merytorycznej nad samorządowymi placówkami publicznymi stopnia podstawowego i ich filiami 
(łącznie 41 bibliotek na terenie 16 gmin powiatu częstochowskiego). 
 
Wyniki czytelnicze 

Liczba stałych, zarejestrowanych i systematycznie korzystających z usług bibliotecznych 
czytelników wyniosła łącznie 46 275 osób, co stanowi ok. 20% ogółu mieszkańców miasta 
Częstochowy. W agendach udostępniania zbiorów (wypoŜyczalnie i czytelnie) wypoŜyczono 801 436 
ksiąŜek, 183 338 czasopism oraz 35 467 jednostek innych materiałów bibliotecznych. 
W wypoŜyczeniach wydawnictw ksiąŜkowych dominowała literatura piękna, stanowiąca 86,6% 
udostępnionych zbiorów. Pozostałe 13,4% stanowiły wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe. 

Podstawową grupę osób korzystających z usług bibliotecznych (41%) stanowiły dzieci 
oraz młodzieŜ ucząca się i studiująca. Kolejne grupy to: niezatrudnieni (24,2%) oraz pracownicy 
umysłowi (20,9%). W strukturze wykorzystania księgozbiorów literatura piękna dla dorosłych stanowiła 
72,6%, literatura piękna dla dzieci 14%, a literatura pozabeletrystyczna 13,4%. 
 
Zbiory biblioteczne 

Uzupełnianie zbiorów bibliotecznych przebiegało w oparciu o bieŜący zakup nowości 
wydawniczych oraz pozyskiwanie darów ksiąŜkowych od czytelników, sponsorów (głównie z Koła 
Przyjaciół Biblioteki), autorów i wydawców. 

W 2012 r. na uzupełniający zakup zbiorów wydano ze środków budŜetowych 207 571 zł, a wartość 
materiałów bibliotecznych pozyskanych w formie darów wyniosła 100 246 zł. Zbiory Biblioteki 
powiększyły się o 16 057 woluminów wydawnictw zwartych, 207 woluminów roczników czasopism 
oraz 155 jednostek zbiorów specjalnych. W wyniku naturalnego zniszczenia bądź na skutek 
dezaktualizacji treściowej, ze zbiorów bibliotecznych usunięto 29 569 woluminów ksiąŜek 
oraz 49 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, o łącznej wartości 106 035 zł. Na dzień 
31.12.2012 r. w sieci bibliotek publicznych miasta znajdowało się 546 029 woluminów wydawnictw 
zwartych o łącznej wartości 4 962 192 zł oraz 39 410 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 
(o łącznej wartości 423 685 zł). Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych (na 100 mieszkańców) 
kształtował się na poziomie 4,33 wolumina, a po uwzględnieniu darów, na poziomie 6,82 wolumina 
(w roku poprzednim odpowiednio: 2,86 i 4,72 wolumina). Średnia cena ksiąŜki zakupionej w okresie 
sprawozdawczym to 20,23 zł, a jednostki zbiorów specjalnych 19,40 zł. 

Istotną część zbiorów Biblioteki Głównej oraz wielu placówek filialnych stanowiły bieŜące 
czasopisma, dzienniki i magazyny ilustrowane, a takŜe periodyki o charakterze popularnonaukowym. 
Prenumerata dla Czytelni Czasopism obejmowała 248 tytułów, natomiast placówki filialne 
udostępniały 73 tytuły. 
 
Działalność informacyjno-bibliograficzna 

W roku 2012 w sieci placówek bibliotecznych na terenie Częstochowy udzielono czytelnikom 
łącznie 132 084 indywidualnych informacji bezpośrednich (bibliograficznych, bibliotecznych 
i rzeczowych). W ramach sukcesywnie prowadzonej informacji zbiorowej (w obrębie zbiorów 
bibliotecznych oraz usług informacyjno-bibliograficznych), w placówkach sieci miejskiej przyjęto 
84 zorganizowane grupy, złoŜone łącznie z 1 834 uczniów róŜnego typu szkół. 

W Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Biblioteki opracowano i upowszechniono 
255 tematycznych zestawień bibliograficznych, zawierających łącznie opisy 9 060 ksiąŜkowych pozycji 
wydawniczych bądź artykułów z czasopism. Podstawową bazę informacyjno-bibliograficzną 
poddawano w 2012 r. systematycznej aktualizacji. 

W Bibliotece Głównej kontynuowano prace związane z poszerzeniem zawartości informacyjnej 
bazy komputerowej artykułów z bieŜących czasopism oraz komputerowej wersji centralnego katalogu 
wydawnictw zwartych, zgromadzonych w placówkach miejskiej sieci bibliotecznej. 
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Zakończono prace związane z opracowaniem materiałów do „Bibliografii Regionu 
Częstochowskiego” za lata 2008-2010 oraz prace nad suplementem do „Bibliografii Województwa 
Częstochowskiego” (za lata 1975-1998). 
 
Działalność kulturalna i edukacyjna 

Środowiskowa działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona była przez wszystkie placówki sieci 
bibliotecznej na terenie miasta. Podejmowane działania miały szeroki zakres i wymiar, adresowane 
były do odbiorców w róŜnym wieku i o róŜnym wykształceniu. W placówkach filialnych dominowały 
działania dostosowane do moŜliwości intelektualnych dzieci i młodzieŜy. Biblioteka przygotowała takŜe 
propozycje dla osób w wieku senioralnym i osób z dysfunkcjami intelektualnymi. Całokształt rocznej 
środowiskowej działalności kulturalno–edukacyjnej Biblioteki zamyka się organizacją 1 316 imprez 
z łącznym udziałem 18 362 osób, głównie dzieci i młodzieŜy. Organizacja większość imprez 
przebiegała w ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, świetlicami środowiskowymi, 
instytucjami kultury, uczelniami wyŜszymi, organizacjami pozarządowymi, bibliotekami róŜnych 
szczebli i typów oraz redakcjami lokalnych mediów. 

Przedsięwzięcia przyjmowały formę konkursów literackich, recytatorskich, plastycznych, 
warsztatów interdyscyplinarnych, spotkań z pisarzami, literaturoznawcami, językoznawcami, 
podróŜnikami, ludźmi nauki. Zaproponowano ogółem 1 131 róŜnorodnych spotkań i zajęć, z których 
skorzystało łącznie 14 374 uczestników w wieku od lat 3 do 50+. Odbyły się 163 imprezy 
o charakterze literackim (z udziałem łącznie 3 481 osób) oraz 301 imprez (z udziałem łącznie 6 600 
osób) o charakterze edukacyjnym i oświatowym. 

Przeprowadzono 91 lekcji bibliotecznych, o bardzo róŜnorodnej tematyce, z udziałem 2 031 
uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W ciągu całego roku w Bibliotece Głównej, ale przede wszystkim w placówkach filialnych 
urządzano ekspozycje związane z upowszechnianiem wybranych grup księgozbioru, obchodami 
rocznic literackich, kulturalnych, historycznych itp., prezentowano prace plastyczne dzieci z róŜnych 
grup wiekowych, prace fotograficzne, graficzne i malarskie studentów z Instytutu Plastyki Akademii im. 
Jana Długosza (cykl Galeria Młodych Twórców). Ogółem zorganizowano ok. 440 wystaw i wystawek. 

Biblioteka była ponadto organizatorem konferencji popularnonaukowej i seminarium zawodowego 
oraz współorganizatorem panelu dyskusyjnego. 
 
Imprezy i przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne 

- 10. Dni KsiąŜki w Częstochowie. Koło literatury, 
- Wakacje w Bibliotece – cykl róŜnorodnych działań interdyscyplinarnych, 
- Spotkania i zajęcia dla seniorów, 
- Spektakle, koncerty, inscenizacje Teatrzyku bibliotecznego KLAUN oraz spotkania 

z wolontariuszami ALA, 
- Spotkania i zajęcia przygotowane dla uczniów ze szkół specjalnych, 
- Spotkania z ludźmi pióra, nauki, podróŜnikami, ilustratorami itp., 
- Biblioteka malucha – głośne czytanie dzieciom w wieku 3-4 lata, które nie uczęszczają do 

przedszkoli, połączone z zabawami ruchowymi i odkrywaniem świata bajek i baśni, 
- Abecadło – zabawy z alfabetem, mające na celu usprawnienie samodzielnego czytania 

oraz ukazanie piękna i bogactwa języka polskiego połączone z głośnym czytaniem dzieciom 
w wieku 5-7 lat, 

- Zostań Św. Mikołajem w Bibliotece – udział filii bibliotecznych w przygotowaniu paczek 
świątecznych dla dzieci i młodzieŜy ze szkoły specjalnej. 

 
Współorganizacja imprez i współrealizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych 

- Częstochowskie Dni Rodziny, 
- Maraton czytania dzieciom ksiąŜki Janusza Korczaka „Król Maciuś I”, 
- 9. Noc Kulturalna w Częstochowie ph. „śywioły nie śpią”, 
- Dni Kultury Wiary, 
- Dyskusyjny Klub KsiąŜki, 
- Spotkania z Instytutem Pamięci Narodowej, 
- Wykłady z cyklu Akademia w Bibliotece, 
- Moja pierwsza praca... – spotkania dla młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych, 
- Kongres Obywatel Senior, 
- Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj”, 
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Działalność instrukcyjno-metodyczna 

Pomoc instrukcyjno–metodyczna dla placówek filialnych na terenie miasta i samorządowych bibliotek 
publicznych w powiecie ziemskim realizowana była w następujących formach: 
- bezpośredni instruktaŜ w placówkach bibliotecznych, 
- indywidualne poradnictwo fachowe dla pracowników bibliotek, 
- organizacja i prowadzenie wewnętrznych szkoleń fachowych oraz praktyk zawodowych, 
- opracowanie i upowszechnienie pomocy metodycznych, 
- organizacja i udział w inwentaryzacji i selekcji zbiorów, 
- współorganizacja czytelniczych imprez kulturalno-edukacyjnych. 

W roku 2012 odnotowano ogółem 325 wyjazdów instruktaŜowych. 
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w seminariach, konferencjach tematycznych, warsztatach 
i szkoleniach z zakresu doskonalenia zawodowego. 

Remonty, inwestycje i zakupy bieŜące 

Ze środków przekazanych z budŜetu miasta wykonano między innymi następujące zadania: 
- zakup (prenumerata) czasopism dla całej sieci (69 602 zł), 
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i ksero, materiałów biurowych, druków 

oraz materiałów dla Introligatorni (47 842 zł), 
- aktualizacje programów komputerowych oraz nadzór nad siecią komputerową (44 247 zł), 
- bieŜące naprawy i konserwacje (38 391 zł), 
- adaptacja pomieszczeń w Filiach nr 6 i 7 WypoŜyczalni dla Dorosłych do potrzeb bibliotecznych 

(31 991 zł), 
- przegląd i okresowe wymiany filtrów w klimatyzacji (13 469 zł), 
- okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz naprawy elektryczne wg zapotrzebowań w Bibliotece 

Głównej i filiach (13 185 zł), 
- przeglądy przeciwpoŜarowe, monitoring Filii nr 2, Filii Muzycznej, Biblioteki Głównej, zakup 

wyłącznika przeciwporaŜeniowego (11 551 zł), 
- pozostałe usługi (montaŜowe, transportowe, ekspertyzy itp., 5 255 zł). 

Pozyskane środki pozabudŜetowe 

W 2012 r. Biblioteka zakończyła realizację II etapu projektu pt. „Stworzenie systemu i punktów e-
informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie”, dofinansowanego 
ze środków UE w ramach RPO WSL (kwota dotacji na realizację II etapu: 153 766 zł). 

Z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek” pozyskano 
dodatkowe środki (w kwocie 123 500 zł) na zakup nowości wydawniczych. 

Z Fundacji Orange („Akademia Orange dla Bibliotek”) pozyskano dotację (w kwocie 15 831 zł) na 
pokrycie części kosztów dostępu do Internetu wykorzystywanego przez miejską sieć bibliotek 
publicznych. 

Dane statystyczne 

DANE STATYSTYCZNE TABELA NR 58 
Całkowity koszt działalności  5 993 870 zł 
Udział środków własnych w pokrywaniu kosztów  298 320 zł, tj. 4,98% 
Stan zatrudnienia:  
- w osobach: 126 
- w etatach: 110,64 
Struktura zatrudnienia: 
- pracownicy działalności merytorycznej: 
- pracownicy administracji i obsługi: 

 
95 osób (86,75 etatów) 
31 osób (23,89 etatów) 

Struktura wykształcenia pracowników merytorycznych: 
- wykształcenie wyŜsze i wyŜsze bibliotekarskie: 
- licencjat zawodowy bibliotekarski: 
- licencjat zawodowy inny: 
- ukończone studium bibliotekarskie: 
- wykształcenie średnie ogólne, średnie bibliotekarskie i inne 
(pomaturalne): 

 
38 osób 
3 osoby 
4 osoby 
41 osób 

9 osób 

Wyniki czytelnicze:  
- liczba stałych czytelników 
- ilość odwiedzin w wypoŜyczalniach 
- ilość odwiedzin w czytelniach 

46 275 
368 600 

90 979 
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DANE STATYSTYCZNE TABELA NR 58 
- ilość udostępnionych zbiorów w wypoŜyczalniach 
- ilość udostępnionych zbiorów w czytelniach 

818 165 
202 076 

 
Muzeum Częstochowskie 

W skład Muzeum wchodzą działy: Biblioteka, Dział Archeologii, Dział Edukacji i Wystaw, Dział 
Etnografii, Dział Historii, Dział Przyrody, Dział Sztuki, Dział Obsługi, Dział Gospodarczo-Techniczny, 
Dział Księgowości.  

 
Zbiory 

Gromadzenie zbiorów w zakresie: archeologii, etnografii, historii, sztuki, przyrody oraz wszystkich 
dzieł, prac ikonograficznych i dokumentacyjnych następuje poprzez zakup, przydział, darowizny, 
przekazy, depozyty prowadzono zgodnie z działalnością statutową. Ogółem w Muzeum 
Częstochowskim zgromadzonych jest 33 257 pozycji inwentarzowych. Dokładne dane odzwierciedla 
tabela zawierająca wykaz pozycji inwentarzowych: 
 

WYKAZ POZYCJI INWENTARZOWYCH MUZEALIÓW TABELA NR 59 
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muzealia  33 257 1 930 10 247 2 913 5 151 582 6 714 422 863 545 1418 75 2 397 

depozyty 1 460 14 150 0 37 0 1 258 0 1 0 0 0 0 

 
Biblioteka zawiera łącznie: 18 347 wolumenów i jednostek. W 2012 roku pozyskano do zbiorów 
biblioteki łącznie 328 pozycji zinwentaryzowanych. 
 

Wystawy 

W Muzeum Częstochowskim zaprezentowano w 2012 roku 8 wystaw stałych i 48 wystaw czasowych. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują ekspozycje stałe: 
Ratusz:  
- Dzieje miasta Częstochowy. Od pradziejów do końca XVIII w., Dzieje miasta Częstochowy. Lata 

utraty i odzyskiwania niepodległości 1794–1921, 
 
Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i 1. poł. XX wieku: 
- Sztuka okresu Młodej Polski, 
- Sztuka Częstochowy XIX i połowy XX w., 
- Polska sztuka awangardowa i nowoczesna XIX i XX w., 
- Urodziłem się w Częstochowie – wystawa prac Jerzego Dudy-Gracza. 
 
Rezerwat Archeologiczny: 
- Z mroku dziejów; cmentarzysko kultury łuŜyckiej zachowane in situ. 
 
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej: 
- wystawa poświęcona poetce, 
 
Muzeum Górnictwa Rud śelaza:  
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- wystawa poświęcona historii górnictwa rud Ŝelaza (obiekt wpisany do Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego). 

 
WaŜniejsze wystawy czasowe 
 
Ratusz 
- Wystawy w cyklu Gabinet Wybitnych Częstochowian: Jan Otrembski i teatr; Jerzy „Jotka” 

Kędziora; Iwo Gall. Artysta teatru. Wystawa przygotowana w ramach Jubileuszu Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie, 

- Częstochowa zwyczajna i niezwykła – plener artystyczny HUTY Częstochowa, 
- Monety NBP w zbiorach Muzeum Częstochowskiego – kolekcja Muzeum Częstochowskiego, 
- Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej. Kolekcja Mieczysława Solarika - wystawa z okazji 50-

lecia Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Częstochowie, 
- Ginące zawody – etnograficzna wystawa ze zbiorów własnych o charakterze edukacyjnym, 

prezentująca dawne zawody jak: kowalstwo, bednarstwo, stolarstwo, plecionkarstwo, 
- Ego sum, qui sum – wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie „YAVA” w Częstochowie 

oraz Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, w ramach Międzynarodowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego. 

 
Galeria Dobrej Sztuki 
- Wystawa Pokonkursowa Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie, 
- Wystawa poplenerowa Hucisko 2012 – wystawa współorganizowana z Wydziałem Sztuki AJD 

w Częstochowie, 
- Malarstwo Jerzego Pogorzelskiego, 
- PejzaŜ ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, 
- Monochromatycznie... fotografie Czesława Bankiewicza ze zbiorów własnych i rodziny artysty, 
- Mongolskie dzieci – fotografie Zbigniewa Kulaka, 
- Polska, spojrzenie przez czas – prace Makhmudowy Fakrikhamal, w ramach programu 

stypendialnego „Gaude Polonia”, 
- Wyniesione z magazynu – malarstwo i rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, 
- Artyści i rowery. Wystawa przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta dla Ludzi, 

w ramach Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu, 
- Zapomniane oblicza. Motyw twarzy na zbytkach archeologicznych, 
- XXXI Pokonkursowa Wystawa Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza, 
- StraŜnik miasta świateł – malarstwo Tomasza Sętowskiego, 
- Klimaty Częstochowy. 7. Konkurs Fotograficzny. 
 
Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i 1. poł. XX wieku 
- Wystawa posympozjalna Szymbark, współorganizowana z Wydziałem Sztuki AJD 

w Częstochowie, 
- Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego – wystawa prac nagrodzonych podczas poprzedniej 

edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu z Muzeum Plakatu w Wilanowie, 
- Wycinanki niezaplanowane. V Konkurs Sztuki Ludowej – wystawa w ramach XIII Dni Europejskiej 

Kultury Ludowej. Po wcześniejszej (prezentacji wystawy w Pawilonie Wystawowym w Parku 
Staszica, ponownie została ona udostępniona zwiedzającym w Galerii Malarstwa i Rzeźby XIX 
i 1. poł. XX w. 

 
Pawilon Wystawowy w Parku ks. Stanisława Staszica: 
- II edycja wystawy pokonkursowej Przyroda w oczach dziecka, 
- O kobiecie – malarstwo Bartosza Frączka, 
- Pamięć historii Ŝyje w nas. 100 lat ZHP w Częstochowie. Wystawa przygotowana we współpracy 

z Hufcem Częstochowa, 
- Wojciech Kilar. Teraz, teraz, teraz... i amen – fotografie Zdzisława Sowińskiego, wystawa 

w 80. rocznicę urodzin kompozytora, 
- Interaktywna wystawa Zabawy z nauką. Ekspozycja współorganizowana z Muzeum InŜynierii 

Miejskiej w Krakowie, 
- Wystawa Incident Accident współorganizowana z Wydziałem Sztuki AJD w Częstochowie. 
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Pawilon Etnograficzny w Parku ks. Stanisława Staszica: 
- Sztuka ludowa regionu rawskiego – wystawa współorganizowana z Muzeum im. hr. Antoniego 

Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, 
- Gdyby Nikifor był kobietą – wystawa ze zbiorów własnych oraz ze zbiorów Muzeum 

Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Etnograficznego im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum 
im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju, Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. 

 
Zagroda włościańska: 
- Kultura ludowa okolic Częstochowy – wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych. 
 
Centrum Promocji Młodych: 
- I put a spell on you – wernisaŜ prac Justyny Warwas, 
- Sacrum Commercium – wernisaŜ wystawy prac Bartka Jarmolińskiego, 
- Kreatywny recykling – szkło uŜytkowe Adama Kruszyńskiego, 
- Waginatyzm – instalacja Iwona Demko oraz prezentacja twórczości młodych artystek związanych 

z IV Pracownią Rzeźby prowadzoną przez prof. Józefa Murzyna na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, 

- Pomyślę o tym jutro – wernisaŜ wystawy malarstwa Anny Knop, 
- Manifest Mutanta – malarstwo Ewy i Jacka Doroszenko, 
- Trupiciele i trupiki /rozwiesiłem te włosy aby wyschły – wernisaŜ wystawy Moniki Wyłogi i Anouara 

Abou-Hila, 
- Lomografia – wernisaŜ wystawy zbiorowej – Łukasz Piskorek, Cezary Łopaciński, Bartosz 

Szadurski, 
- Oczy niebieskie, Ŝycie królewskie – malarstwo Pauliny Poczętej, 
- Czytaj – instalacja literacka Matyldy Sałajewskiej. 
 
Działalność edukacyjna 
W Muzeum Częstochowskim w roku 2012 przeprowadzono ogółem 495 lekcji muzealnych, 
wykorzystując 126 opracowanych tematów. W lekcjach uczestniczyło 6 931 osób. Odbyło się teŜ 197 
odczytów dla 10 198 uczestników, 21 seansów filmowych dla 888 uczestników; 6 koncertów dla 400 
uczestników; 6 konkursów dla 655 osób; 20 warsztatów dla 1 084 osób; 5 imprez plenerowych dla 105 
osób. Przygotowano dodatkowe oferty edukacyjne dla szkół dotyczące wystaw czasowych. Wzięto 
udział w akcjach Ferie w mieście i Lato w mieście, m. in. zorganizowano specjalne zajęcia 
w Multicentrum „Zodiak”. Przygotowano kolejne numery Folderu edukacyjnego oraz 
rozpowszechniono go w częstochowskich i okolicznych szkołach za pośrednictwem Wydziału Edukacji 
i Sportu UM Częstochowy, drogą elektroniczną, a takŜe bezpośrednio. 
 
Konkursy 
Muzeum Częstochowskie organizuje konkursy, jest ich współorganizatorem lub współpracuje z innymi 
instytucjami. Zorganizowano kolejną, 5. edycję Konkursu Sztuki Ludowej o zasięgu 
międzynarodowych. Edycja ta poświęcona była polskiej i Ŝydowskiej wycinance i zatytułowana 
Wycinanki niezaplanowane. Oprócz twórców z Polski w konkursie wzięli udział twórcy z Izraela. 
Na uwagę zasługuje współorganizacja Międzypowiatowego Konkursu Historycznego Czy znasz 
historię Częstochowy i regionu częstochowskiego. Przygotowano po raz 3. konkurs Przyroda 
w oczach dziecka. Zorganizowano konkursy Moja przygoda z Archeologią oraz Jan Otrembski i teatr. 
Uczestniczono w pracach przygotowawczych i jury III edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja 
regionalna w szkole pt. „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu...”  – Jan Paweł II. 
Przygotowano i przeprowadzono po raz 3. konkurs na najładniejszą marzannę – Muzeum odwołuje 
zimę. 
 
Imprezy 

Muzeum wzięło udział w takich wydarzeniach, jak: Noc Muzeów (łącznie 3 482 zwiedzających); 
VIII Noc Kulturalna (łącznie 682 zwiedzających), XVIII Europejskie Dni Dziedzictwa, 9. Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski. Większość imprez organizowanych w Muzeum 
to wernisaŜe i spotkania z autorami wystaw oraz innymi zaproszonymi gośćmi. W Domu Poezji – 
Muzeum Haliny Poświatowskiej odbywały się cykliczne spotkania o tematyce literackiej 
współorganizowane z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza Oddział w Częstochowie. 
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Sesje i konferencje 

Muzeum organizuje i współorganizuje sesje i konferencje, w 2012 roku na uznanie zasługuje 
konferencja naukowa, przygotowana we współpracy z Instytutem Literatury Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, zatytułowana Iwo Gall. Artysta teatru. Pracownicy Muzeum uczestniczą 
w wielu sesjach organizowanych przez inne instytucje, m. in.: w sesjach organizowanych przez 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. 
 
Prace badawcze i dokumentacyjne 

Muzeum Częstochowskie jest instytucją o charakterze regionalnym, dlatego teŜ prace badawcze 
są poświęcone w większości zagadnieniom związanym z ziemią częstochowską. Są to zarówno prace 
badawcze gabinetowe, jak i terenowe. Prace badawcze gabinetowe to opracowywanie scenariuszy 
wystaw, przygotowywanie tekstów do publikacji, opracowywanie kolekcji, opracowywanie stanu badań 
stanowisk archeologicznych, kwerendy w zbiorach własnych i obcych. Jednymi z waŜniejszych badań 
w 2012 roku były badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku „Gąszczyk” 
w Mstowie-Podlesiu, stanowisko 4 (AZP: 86-49/30) usytuowanym tuŜ obok wschodniej granicy 
Częstochowy. 
 
Publikacje: 
- Wycinanki niezaplanowane. V Konkurs Sztuki Ludowej pod red. ElŜbiety Miszczyńskiej, 
- Jan Szubert. Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego” opracowanie Zofia 

StrzyŜewska, 
- Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny pod red. Juliusza Sętowskiego, 
- Cmentarz Ŝydowski w Częstochowie. Przewodnik tom I pod red. Wiesława Paszkowskiego, 
- „Sienkiewicz”. IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1862–2012, t. 1, pod red. 

Małgorzaty Piaseckiej, Juliusza Sętowskiego, 
- Sienkiewiczacy. Nauczyciele i wychowankowie IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 

1862–2012. Słownik biograficzny, t. 2, pod red. Aleksandra Cieślaka, Juliusza Sętowskiego, 
- Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej. Wystawa medali z okazji 50-lecia Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego im. dr. Władysława Terleckiego w Częstochowie ze zbiorów 
Mieczysława Solarika. 

 
Dane statystyczne  
 

DANE STATYSTYCZNE TABELA NR 60 

Koszty działalności w złotych 4 111 818 
Przychody własne w złotych 237 629 
Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów w procentach 5,78 
Stan zatrudnienia w osobach 63 
Stan zatrudnienia w etatach przeliczeniowych 60,5 
Ilość osób zatrudnionych w działalności merytorycznej w osobach 31 
Ilość imprez 197 
Ilość sprzedanych biletów na koncerty, audycje muz. 5 557 
Ilość wydanych zaproszeń 4 800 
Ilość słuchaczy 47 547 

 
 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”  

Priorytetowe kierunki działania Ośrodka to: 
- promocja polskiej kultury za granicą, 
- organizacja i promocja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” 

oraz Częstochowy na arenie międzynarodowej, 
- współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji projektów przygotowanych przez OPK, 
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. 
- Wszystkie załoŜone cele zostały zrealizowane. 
 
Imprezy cykliczne: 
- XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, 17 wydarzeń (w tym: 9 koncertów, 

2 wystawy, 2 spektakle, 3 wykłady i msza święta). Projekty festiwalowe, z udziałem wykonawców 
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z 11 krajów odbywały się w 13 miejscach Częstochowy. W Festiwalu udział wzięło: 6 orkiestr, 
21 chórów i zespołów, 16 solistów i dyrygentów. Festiwal był miejscem 9 premierowych wykonań. 
Koncerty festiwalowe rejestrowane były przez program 2 Polskiego Radia, a Koncert Inauguracyjny 
przez TVP Katowice, 

- VI Biennale Miniatury, w którym wzięło udział 281 autorów. Jury zakwalifikowało135 osób 
z 280 krajów świata. Wystawa była prezentowana w Warszawie i Pile, 

- XIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej, 
- 5. Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik, 2 koncerty, konkurs, wystawa plastyczna, 
- 9. Noc Kulturalna obejmująca 92 imprezy realizowane przez 30 współpartnerów projektu 

w 40 miejscach, 
- Koncerty Letnie w Altanie (9 koncertów). 
 
Konkursy:  
- VII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Musica Sacra” (nadesłano 35 kompozycji), 
- Konkurs Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik (17 uczestników wyłonionych po wstępnych 

przesłuchaniach), 
- Konkurs na hasło Nocy Kulturalnej (61 uczestników, 113 propozycji haseł), 
- Konkurs fotograficzny „Magia Częstochowy” – 58 prac, 24 uczestniczących uczniów. 
 
Koncerty i spotkania z muzyką:  
- kameralne Classic Tea - 7 koncertów, 
- koncerty towarzyszące promocjom ksiąŜek - 15 koncertów, 
- Spotkania z muzyką country - 10 spotkań, 
- Spotkania z operą - 15 spotkań, 
- Z kolędą po Częstochowie - 5 koncertów. 
 
Wystawy plastyczne: 12 ekspozycji w Galerii OPK, 2 ekspozycje wyjazdowe. 
 
Promocje ksiąŜek, spotkania autorskie, turnieje poetyckie, spektakle teatralne: 15 wieczorów 
promujących wydawnictwa częstochowian, 1salon poezji oraz 6 spektakli teatralnych. 
 
Inne projekty realizowane w 2012 r.: 
- Etno*c – 3 wieczory, 
- Wigilia środowisk twórczych, 
- Szopka Noworoczna w karnawale, 
- Kampania społeczna, 
- Warsztaty typografii, 
- Konferencja z okazji 30 lecia współpracy AJD w Częstochowie i Uniwersytetu w Kolbenz-Landan. 
 
Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”: Zespół wziął udział w 14 koncertach. 

Współpraca z innymi podmiotami 

OPK „Gaude Mater” współpracował w 2012 roku z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Galerią TEST, Mazowieckim Centrum Kultury, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Centrum Kultury 
w Piasecznie, Urzędem Miasta w Siemianowicach Śląskich, Stowarzyszeniem Przyjaciół „Gaude 
Mater”, Stowarzyszeniem Kapela Jasnogórska, Duszpasterstwem Środowisk Twórczych Tabor, 
Fundacją Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, 
Instytutem Muzyki AJD, Towarzystwem Sztuk Pięknych Zachęta, Stowarzyszeniem Wspierania 
Działań MłodzieŜy CZART, Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza, Towarzystwem 
Historycznym Oddział w Częstochowie, Klubem Literackim METAFORA, Samorządowym Ośrodkiem 
Doskonalenia, Zespołem Szkół Muzycznych im. M.J. śebrowskiego, Zespołem Szkół Plastycznych 
im. J. Malczewskiego, Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Fundacją ELPIS. 
 

DANE STATYSTYCZNE TABELA NR 61 

Koszty działalności w złotych 1 847 998 
Wypracowane środki własne 330 399 
Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów w procentach 18 
Stan zatrudnienia w osobach 7 
Stan zatrudnienia w etatach przeliczeniowych 6,5 
Ilość osób zatrudnionych w działalności merytorycznej w osobach 7 
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DANE STATYSTYCZNE TABELA NR 61 

Ilość imprez 117 
Ilość sprzedanych biletów 5 364 
Ilość wydanych wejściówek i zaproszeń 2 380 
Frekwencja 34 547 

 
Filharmonia Częstochowska 
 

Rok 2012 był szczególnym w działalności Filharmonii. Zakończyła się trwającą od 2010 roku, 
modernizacja budynku Filharmonii Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Do maja 2012 wykorzystywana była jeszcze sala Akademickiego Centrum Kultury 
i Sportu, od września 2012 Filharmonia powróciła do wyremontowanego budynku pod swoim 
adresem. 

W ramach działalności koncertowej Filharmonia Częstochowska w 2012 r. oprócz piątkowych 
koncertów symfonicznych, organizowała koncerty rozrywkowe i okolicznościowe, jak: Koncert 
Noworoczny, Koncert dla Babci i Dziadka, Koncert nie tylko dla Pań, Koncert Pasyjny, Koncert dla 
Mamy, Koncert sylwestrowy. 

NajwaŜniejszym wydarzeniem 2012 roku był 8. Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana. 
Inauguracja Festiwalu połączona była z rozpoczęciem działalności Filharmonii Częstochowskiej 
w rozbudowanym i wyremontowanym budynku przy ul. Wilsona 16 oraz nadaniem jej imienia Patrona 
Festiwalu. Dnia 3 października w odnowionej sali koncertowej z towarzyszeniem Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka wystąpił Vadim Repin, 
pochodzący z Rosji wirtuoz skrzypiec, który swoje pierwsze laury zdobywał w Polsce, w wieku 11 lat 
na II Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Skrzypków im. Henryka Wieniawskiego. 

Inne niezwykłe koncerty tegorocznej edycji Festiwalu to: koncert znakomitej japońskiej skrzypaczki 
Midori z towarzyszeniem Filharmoników Częstochowskich pod batutą Gabriela Chmury, występ 
orkiestry kameralnej Concerto Verizano, Die Salzburger Mozartsolisten, recital Marii Włoszczowskiej, 
koncerty zespołów łączących klasykę z jazzem - Atom String Quartet i klasykę z world music – Vołosi. 
Po raz drugi podczas festiwali wiolinistycznych w Częstochowie zagrały Dzieci Suzuki z klasy 
skrzypiec na zakończenie ogólnopolskich warsztatów Suzuki. 

Podczas finału 8. edycji Festiwalu im. Bronisława Hubermana usłyszeliśmy prawykonanie koncertu 
Olgi Hans, napisanego dla szkockiej perkusistki Evelyn Glennie oraz wiolonczelisty Dominika 
Połońskiego. Zabrzmiała ponadto IX Symfonia d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena. W jej 
wykonaniu wzięły udział m. in.: zespół orkiestrowy pod dyrekcją Adam Klocka oraz chór Filharmonii 
Częstochowskiej, przygotowany przez Janusza Siadlaka. 

W listopadzie Filharmonia Częstochowska po raz pierwszy uczestniczyła jako współorganizator 
w Festiwalu Ars Cameralis. Zabrzmiała muzyka z kultowych filmów Jane Campion i Petera 
Greenawaya w wykonaniu kompozytora i jego zespołu – Michael Nyman Band. W ramach działalności 
edukacyjnej w 2012 Filharmonia kontynuowała projekty: audycje umuzykalniające z cyklu „Filharmonia 
Dzieciom”, koncerty edukacyjne odbywające się w szkołach, przedszkolach oraz ośrodkach kultury 
oraz koncerty szkolne - do maja z cyklu „Szkoła na Parnasie”, od października 2012 w ramach 
projektu „Feel harmony – Poczuj klimat!”. Organizowano takŜe Niedzielne Poranki z Filharmonią w 
Galerii Jurajskiej. 

W 2012 roku Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej uczestniczyła w następujących koncertach 
wyjazdowych: 
- w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Orkiestra zagrała 

2 koncerty zatytułowane „Od Beethovena do wspólnej Europy” w Koszycach na Słowacji 
oraz w Mielcu. W koncercie jubileuszowym w Zawierciu z okazji piętnastolecia istnienia Chóru 
Capella Vartiensis. Koncertem „Batuta, humor i…” dyrygował Maciej Niesiołowski. 

Filharmonia Częstochowska współpracowała przy organizacji koncertów z: Akademickim Centrum 
Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej, Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater”. Zespołem 
Szkół Muzycznych w Częstochowie (Koncert Dyplomantów), Stowarzyszeniem Przyjaciół „Gaude 
Mater” (XIV Święto Muzyki), Akademią im. J. Długosza w Częstochowie (Koncert Instytutu Muzyki, 
cykl koncertów pedagogów uczelni – Akademickie Koncerty Kameralne), Klasztorem oo. Paulinów 
na Jasnej Górze (cykl Koncerty przy świecach - Perły muzyki jasnogórskiej w Sali Rycerskiej do maja 
2012), Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia (cykl Szkoła na Parnasie do czerwca 2012), Polskim 
Stowarzyszeniem Jazzu Tradycyjnego (VIII Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT JAZZ 
SPRING). 
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W lutym 2012 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Filharmonii 
Częstochowskiej Maestro Adam Klocek. 

We wrześniu 2012 roku rozpoczął działalność Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium 
Cantorum” pod dyrekcją Janusza Siadlaka. 
 

ZESTAWIENIE IMPREZ TABELA NR 62 

RODZAJ IMPREZY ILOŚĆ FREKWENCJA WPŁYWY 
Koncerty symfoniczne 23 10 680 238 798 
Koncerty kameralne 8 930 10 105 
Koncerty szkolne 17 8 551 69 601 
Inne koncerty 9 5 669 74 586 
Koncerty poza granicami miasta 4 2 350 10 350 
Poranki 6 1 950 36 000 
Audycje muzyczne  83 12 612 33 162 
Audycje muzyczne w terenie 90 9 770 27 710 
Wystawy (2 wernisaŜe, 1 finisaŜ) 3 475 0,00 
Wynajmy 18 11 635 98 319 
Razem 261 64 622 598 631 

 

DANE STATYSTYCZNE TABELA NR 63 

Koszty działalności w złotych 6 450 657 
Przychody własne w złotych 589 800 
Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów w procentach 9,14 
Stan zatrudnienia w osobach na 31.12.2012 135 
Stan zatrudnienia w etatach przeliczeniowych na 31.12.2012 130 
Średnio roczne zatrudnienie w 2012 roku w etatach 104,6 
Ilość osób zatrudnionych w działalności merytorycznej na 31.12.2012 98 
Ilość imprez (koncerty, audycje muzyczne, wynajmy) 261 
Ilość sprzedanych biletów  27 908 
Ilość wydanych zaproszeń 7 530 
Ilość słuchaczy 64 622 

 
Miejska Galeria Sztuki i Ośrodek Kultury Filmowej  

 
Zadania i cele Miejskiej Galerii Sztuki oraz Ośrodka Kultury Filmowej w okresie sprawozdawczym 

zrealizowano zgodnie ze statutem, planem merytorycznym i budŜetowym. 
Z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia działalności Miejskiej Galerii Sztuki przypadającego 

w 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróŜnił instytucję nagrodą okolicznościową. 
 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zorganizowała wystawy sztuk wizualnych, w tym: 

 
1) monograficzne wystawy indywidualne prezentujące mistrzów sztuki: 

- Muzeum Zdzisława Beksińskiego. Wystawa stała, 
- Wojciech Plewiński. Fotografie z planu filmowego Sanatorium pod klepsydrą, 
- Grafiki i przestrzenie Ferdynanda Szypuły, 
- Stanisław Mazuś – malarstwo, wystawa jubileuszowa, 
- III Dekady. Romuald Oramus, Stanisław Sobolewski - malarstwo, grafika, rysunek, 
- Jacek Waltoś. Wielokroć to samo. Malarstwo, rzeźba grafika z lat 1960 – 2012, 

2) prezentujące rozmaitość i atrakcyjność róŜnych dziedzin sztuki współczesnej: 
- Jerzy SkarŜyński, Lidia Minticz–SkarŜyńska. Projekty scenograficzne i kostiumy ze spektakli 

krakowskich teatrów, 
- Nieosiągalne – Wystawa multimedialna poświęcona twórcy kina Wojciechowi Jerzemu 

Hasowi, 
- Raz na kolorowo! Etnodizajn i inspiracje etnograficzne w sztuce współczesnej, 
- Sztuka komiksu? Opowieść wizualna grupy Gili Gili, 
- Materie persony. Ekstremalna moda Haliny MroŜek, 
- Więzi i sploty. Rzeźby Marioli Wawrzusiak, 

3) wystawy międzynarodowe: 
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- PEOPLE- metr 2011. Wystawa malarstwa, rysunku i grafiki (40 artystów z Czech, Słowacji, 
Polski i Węgier; wystawa przygotowana we współpracy z: Galerią Zbrasłav i Galerią 
9 w Pradze; Zapadoslovenskom Muzeum w Trnavie i Zitnoostrovnim Muzeum w Dunajskiej 
Stredzie - Słowacja; Kiallitas a Soproni Egyetem Muveszeti Tanszeken w Sopron i Instytutem 
Słowackim w Budapeszcie - Węgry), 

4) wystawy indywidualne znaczących częstochowskich artystów: 
- wystawy z okazji jubileuszu twórczego Jerzego „Jotki” Kędziory: 
- Anturage. Rzeźby Jerzego Kędziory w fotografii Bartłomieja Kędziory, 
- Lotny wernisaŜ - ekspozycja rzeźb balansujących w Parku im. St. Staszica, 
- W mateczniku. Rzeźby balansujące na pl. Biegańskiego, 
- Agnieszka Mitura – Bagińska. Secret garden. Rzeźba, 
- Ściana Płaczu. ElŜbieta Siwik, fotografia, 

5) promujące środowisko artystyczne Częstochowy: 
- 24. Plener Miejski 2011 Oni i my. Na granicy dwóch światów: przeszłości i przyszłości, 
- 37. Ogólnopolski Plener Jurajska Jesień 2011 Magiczna Jura, 
- Indie, Nepal w pięciu elementach. ElŜbieta Ledecka, Lech Ledecki, Lech Nowotarski, Antoni 

Nowotarski, Zuzanna Abrysowska – Luty – malarstwo, rysunek, fotografia, film, poezja, 
- Magia Jury – wystawa zbiorowa: malarstwo, fotografia, grafika, 
- W obronie piękna. Wystawa okolicznościowa byłych i obecnych pracowników Miejskiej Galerii 

Sztuki, 
6) prezentacje promujące i aktywizujące młodych artystów:  

- Tacy duzi chłopcy i ich zabawki Karolina Grzesiak - fotografia 3D, 
- Jan Sętowski - projekt identyfikacji wizualnej MGS i OKF - projekty broszur informacyjnych, 

plakatów oraz redesing logotypów wydrukowane przez MGS, 
7) przygotowane przez MGS, a prezentowane w innych ośrodkach sztuki w Polsce: 

- Zdzisław Beksiński. Fotografia, Galeria Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice w Lublinie, 
- 5. Międzynarodowy Salon Martwa natura w fotografii - Galeria Stary Ratusz WBP w Olsztynie. 
 
Działania kina studyjnego Iluzja – Ośrodka Kultury Filmowej - upowszechnianie kultury filmowej 

OKF jest członkiem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, zrzeszającej 189 kin w kraju (78 studyjnych 
i 111 lokalnych) oraz europejskiego stowarzyszenia Europa Cinemas, skupiającego 1170 kin 
w 68 krajach (nie tylko europejskich). Repertuar kina studyjnego opiera się na filmach artystycznych – 
przede wszystkim z kinematografii europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem filmów polskich – 
i zestawianie ich w przeglądy problemowe, tematyczne i monograficzne, cykle filmowe. Seanse 
kinowe odbywają się codziennie, repertuar ustalany jest w cyklu miesięcznym. 
1) w ramach prowadzonej działalności zorganizowano przeglądy, festiwale, repliki: 

- Złota Piątka OKF – przegląd filmów wybranych w plebiscycie dla widzów na najlepszy film 
roku, 

- spotkanie z reŜyserem filmu Nie ten człowiek Pawłem Wendorffem, 
- przegląd filmów Co ty wiesz o kobiecie …, ukazujący kobiety z róŜnych kręgów kulturowych, 
- przegląd Wokół Oscarów – wielcy wygrani, wielcy przegrani, 
- Weekend z cyfrowym PLANETE DOC – filmy z festiwalu PLANETE DOC REVIEW, 

wyświetlana za pośrednictwem kina internetowego iplex jednocześnie w ponad 20 miastach 
Polski, 

- Nowe Horyzonty tournee – najgłośniejsze filmy z 11 i 12 edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego, 

- prezentacja filmów z Europejskiego Festiwalu Fabuły, Dokumentu i Reklamy EUROSHORTS, 
- pokaz niemego filmu Generał z taperką M. Pukaluka podczas 9. Nocy Kulturalnej, 
- replika 52. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO oraz spotkanie z dokumentalistką 

Lidią Dudą, 
- Hip Hop Elements - pokazy filmów o muzyce i kulturze hip-hopowej, 
- Wszystko, co chcielibyście zobaczyć – prezentacja filmów zaproponowanych przez widzów, 
- filmy z 9. Europejskiego Festiwalu Filmowego INTEGRACJA TY I JA, 
- Kultura rowerowa – przegląd filmów rowerowych z okazji Tygodnia ZrównowaŜonego 

Transportu, 
- Dni Kultury Wiary - przegląd filmów o wartościach chrześcijańskich, 
- Pokaz cyfrowo odnowionej kopii filmu Rękopis znaleziony w Saragossie w ramach Festiwalu 

Dekonstrukcji Słowa CZYTAJ, 
- Sputnik nad Polską – Festiwal Filmów Rosyjskich, 

2) prezentowano twórczość filmową związaną z Częstochową: 
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− organizacja XIII edycji konkursu Częstochowa w kadrze, pod patronatem Prezydenta Miasta 
i Gazety Wyborczej w Częstochowie. Zgłoszono 24 filmy. Wszystkie filmy konkursowe 
prezentowane były na otwartych pokazach publicznych, 

− premierowy pokaz dokumentu Częstochowa 1962 w ramach Dni Częstochowy, 
− premierowy pokaz dokumentu o częstochowskiej „Solidarności” - Zwykli ludzie, niezwykłe 

sprawy, 
3) realizowano program aktywizacji osób starszych – cykliczne, comiesięczne pokazy w Kinie 

Seniora oraz udział w projekcie „Obywatel Senior”. 
 

Edukacja artystyczna w dziedzinie sztuk plastycznych (w tym projekt międzypokoleniowy) 

1) działania wspierające twórczość plastyczną dzieci i młodzieŜy: 
- Galeria Sztuki Dziecka - wystawy twórczości dzieci i młodzieŜy: 
• Ilustracje graficzne do bajek Jana Brzechwy autorstwa dzieci z Przedszkola w Starym 

Cykarzewie oraz Pracowni Plastycznej Czerwone Jabłuszko w Częstochowie, 
• W zaciszu prace uczniów z pracowni Renaty Włóki w MDK w Kłobucku, 
• Świat, jakim go widzę. Ludzie i czas wolny – wystawa pokonkursowa, 

- organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieŜy i wystaw pokonkursowych: 
• III Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i MłodzieŜy Świat, jakim go widzę. Ludzie i czas 

wolny Częstochowa 2012. Konkurs organizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 
Kultury w Częstochowie, 

• XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski. 
Konkurs organizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, 

2) warsztaty artystyczne: 
- Zimowa panorama Parku im. Stanisława Staszica – warsztaty dla 34 uczniów z 7 szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, scenariusz i prowadzenie Karolina Chmielecka-Makles, 
- Wycinanki z Kasią Kmitą. Warsztaty zrealizowane w oparciu o wystawę Raz na kolorowo! 

Etnodizajn i inspiracje etnograficzne w sztuce współczesnej dla 36 uczestników, 
3) lekcje w Galerii – edukacyjne oprowadzanie po wystawach na zamówienie nauczycieli, 
4) realizacja programu aktywizacji osób starszych: 

- II międzypokoleniowe warsztaty Zróbmy to razem. Warsztaty dla dziadków i wnuczków. 
Dziesięć spotkań warsztatowych – kaŜde z odrębnym tematem, animatorem działań 
i realizacją twórczą (m.in. Przypominajki, Tiffany z dziadkami, Koralikowy zawrót głowy, 
Folkowe koniki, Dwóm tańczyć się zachciało). Ideą warsztatów był równy wkład twórczy - 
wspólna praca seniorów ze swoimi wnuczętami. Zajęcia nie polegały tylko na pracy manualnej 
– instruktorki wprowadziły do nich takŜe elementy tańca, gier ruchowych i inscenizacji. 
Program zrealizowano dla 368 osób (149 dorosłych i 219 dzieci), 

- wolny wstęp na wystawy dla uczestników Kina Seniora w OKF. 
 
Edukacja filmowa 

1) realizacja ogólnopolskiego programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Zrealizowano 
zróŜnicowane tematycznie cykle edukacyjne dla uczniów ze wszystkich poziomów kształcenia 
(od szkół podstawowych po szkoły ponadgimnazjalne - po raz pierwszy udział w projekcie wzięli 
najmłodsi uczniowie, czyli klasy 1-3). Kino Młodego Widza – na Ŝyczenie nauczycieli, najczęściej 
adaptacje lektur szkolnych, 

2) seanse okolicznościowe dla młodych widzów (Ferie z filmem, Witamy wakacje, Dzień Dziecka, 
Filmowe Mikołajki). 

 
Współpraca z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami 

Oprócz wymienionych wyŜej współorganizatorów wystaw Miejska Galeria Sztuki współpracowała 
z następującymi instytucjami: 
- stała współpraca z europejskim Stowarzyszeniem Europa Ciemna, promującym kinematografię 

europejską,  
- Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, 
- Fundacja Euroshort, 
- OPK Gaude Mater – partnerstwo przy organizacji 9. Nocy Kulturalnej, 
- Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Częstochowski i Okręg Warszawski, 
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Częstochowie, 
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
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- Muzeum Częstochowskie, 
- Muzeum Narodowe w Warszawie, 
- Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
- Muzeum Sztuki w Łodzi, 
- Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, 
- Stary Teatr w Krakowie, 
- Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 
- Fundacja Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Warszawie, 
- Podgórski Dom Fotografii w Krakowie, 
- Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 
- Muzeum Etnograficzne Krakowie, 
- Fundacja „Cepelia”. 

 
Zbiory Miejskiej Galerii Sztuki 

W kolekcji znajduje się 549 współczesnych dzieł sztuki, z czego 390 to prace malarskie. 
W depozycie Miejskiej Galerii Sztuki znajduje się 50 obrazów olejnych, 100 rysunków i 100 fotografii 
Zdzisława Beksińskiego z kolekcji Piotra Dmochowskiego. 

 
Działania promocyjne i marketingowe 

Instytucja prowadziła całoroczne działania informacyjno-promocyjne dotyczące działalności 
programowej, a polegające m. in. na: 

- prowadzeniu dwóch podmiotowych stron internetowych: MGS i OKF, 
- przekazywaniu bieŜących materiałów prasowych i współpracy z mediami, 
- współpracy z portalami o kulturze, 
- rozpowszechnianiu bezpłatnych ulotek, broszur z informacjami o programie, 
- organizacji eventów promujących wydarzenia (wernisaŜe, finał konkursu), 
- rozpowszechnianiu plakatów do wybranych wydarzeń, 
- reklamie zewnętrznej (banery, projekcje zewnętrzne), 
- mailingu do wybranych adresatów z ofertą programową. 

MGS wprowadziła do obiegu nowe zestawy broszur i afiszy programowych Galerii i kina Iluzja 
opracowanych graficznie (spójna identyfikacja wizualna obu działów, redesign logotypów) przez Jana 
Sętowskiego. 

Promocja albumu monograficznego Wielekroć to samo o twórczości Jacka Waltosia, wydanego 
przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie w nakładzie 400 egz., odbyła się w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych oraz podczas wernisaŜu wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. 

Infrastruktura (remonty, zakupy wyposaŜenia) 
- zakup wyposaŜenia do realizacji wystaw, tj. wózek widłowy do transportu cięŜkich rzeźb 

i skrzyń na salach wystawowych, 
- montaŜ gablot informacyjnych w budynkach Akademii im. J. Długosza i w Zespole Szkół 

Plastycznych - do zamieszczania materiałów o programie Miejskiej Galerii Sztuki dla uczniów 
i studentów, 

- zakupy programów komputerowych i dysków zewnętrznych do archiwizacji danych, 
- modernizacja serwera Galerii. 

 
Dane statystyczne 
 

ZESTAWIENIE LICZBOWE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH 
MGS I OKF TABELA NR 64 

rodzaj imprezy liczba 
Wystawy sztuk wizualnych MGS 
w tym: 

− wystawa stała 
− wystawy zmienne w salach wystawowych galerii 
− zewnętrzne - w przestrzeni miejskiej 
− w innych ośrodkach sztuki w Polsce 
− twórczości dzieci i młodzieŜy 

27 
 

1 
21 

3 
2 
3 

Konkursy artystyczne (plastyczne i filmowe), w tym 
twórczości dziecięcej 3 

Warsztaty artystyczne 12 
Lekcje w galerii 55 
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ZESTAWIENIE LICZBOWE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH 
MGS I OKF TABELA NR 64 

Seanse kina studyjnego 
w tym: 

72) seanse Kina Seniora 
73) seanse edukacyjne  

1 234 
 

18 
175 

Spotkania autorskie (reŜyserzy, plastycy) 23 
Razem 1 331 

 
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ZWIĄZANA Z 

UPOWSZECHNIANIEM SZTUK PLASTYCZNYCH I SZTUKI 
FILMOWEJ 

TABELA NR 65 

rodzaj publikacji liczba publikacji łączny nakład (egz.) 
katalogi 6 799 egz. 
foldery 16 2 300 egz. 
zaproszenia 22 5 550 egz.  
plakaty 31 81 egz. 
kalendarz artystyczny 1 200 egz. 
repertuar kinowy - broszura 5 6 300 egz.  
Łącznie liczba egzemplarzy 81 15 230 egz. 

 

INFORMACJE STATYSTYCZNE TABELA NR 66 

Koszty działalności ogółem 2 374 083 zł 
Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów 37,42% 
Dochody ogółem 

- dotacja 
- dochody własne 

w tym: 
- dochody z tytułu podnajmu pomieszczeń i dzierŜawy terenu 
- z odsprzedaŜy energii elektrycznej, cieplnej i wody 
- z działalności statutowej 
- pozostałe przychody 

2 179 503 zł 
1 291 224 zł 

888 278 zł 
 

334 943 zł 
95 198 zł 

331 035 zł 
127 103 zł 

Stan zatrudnienia w osobach na 31.12.2012 25 os. 
Stan zatrudnienia w etatach przeliczeniowych na 31.12.2012 24 etaty. 
Liczba pracowników merytorycznych: 
w tym: 

- Miejska Galeria Sztuki 
- Ośrodek Kultury Filmowej 

6 os. 
 

4 os.  
2 os. 

Liczba widzów wystaw ogółem 37 411 os. 
Liczba sprzedanych biletów na wystawy 2 452 szt. 
Liczba bezpłatnych wejść na wystawy (m. in. z zaproszeniami na wernisaŜe, w 
czasie bezpłatnych dni, wolne środy dla szkół, ekspozycje zewnętrzne) 

34 959 os. 

Liczba widzów kinowych ogółem 32 210 os.  
Liczba sprzedanych biletów do kina 29 213 szt.  
Liczba bezpłatnych wejściówek do kina (wejściówki na seanse ze wstępem wolnym 
oraz wejściówki dla opiekunów szkolnych, dzieci z ubogich rodzin, zaproszeni 
goście, nagrody w konkursach, media) 

2 997 os. 
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XIV. SPRAWY OBYWATELSKIE 
 
Sprawy obywatelskie 

Realizowano zadania w najwaŜniejszych segmentach: ewidencja ludności, dowody osobiste, 
prawa jazdy, rejestracja pojazdów, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli 
pojazdów, usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów, nadzór nad stowarzyszeniami, zbiórki 
publiczne, zgromadzenia oraz kwalifikacja wojskowa. 

NajwaŜniejszym elementem – wspólnym dla realizacji wszystkich zadań – jest kompetentna, 
sprawna i w miarę moŜliwości szybka obsługa mieszkańców. Stąd, w roku sprawozdawczym 
podejmowano działania w celu upraszczania procedur załatwiania spraw. Odnotowano wzrost liczby 
wniosków składanych drogą elektroniczną, jednak nie we wszystkich sprawach załatwianie spraw 
tą drogą jest jeszcze moŜliwe (np. rejestracja pojazdów). 

 
Pod koniec 2012 r. trwały przygotowania do wdroŜenia nowych przepisów ustawy o kierujących 

pojazdami (wejście w Ŝycie w 2013 r.). Przepisy te zmieniają zasady nadzoru nad szkoleniem 
kandydatów na kierowców i uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami, przy czym znacznie 
zwiększają w tym zakresie nadzór starosty. Przygotowano się do realizacji elektronicznej rejestracji 
kandydatów na kierowców oraz współpracy z ośrodkami szkolenia i wojewódzkimi ośrodkami ruchu 
drogowego, aby w kolejnym roku płynnie realizować zadania według nowych wymagań. 

W połowie 2012 r. podpisano korzystną finansowo umowę (na 3 lata) na dostawę tablic 
rejestracyjnych. Równie korzystną umowę podpisano na usuwanie i przechowywanie usuniętych 
pojazdów w imieniu starosty w 2013 r. Wykonawców zadań wybrano w ramach przetargów. 
 
Statystykę w zakresie spraw obywatelskich prezentują kolejne tabele. 
 

DZIAŁANIA Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH 
I INNE Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH 

TABELA NR 67 

Lp. Działanie Liczba 

1. przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego 19 136 

2. wydanie dowodu osobistego 19 073 

3. uniewaŜnienie dowodu osobistego 21 629 

4. zameldowanie na pobyt stały i czasowy 12 537 

5. wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego 10 629 

6. przeprowadzenie postępowania o zameldowanie i wymeldowanie 557 

7. wydanie zaświadczenia z ewidencji dowodów osobistych 3 181 

8. udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych 18 508 

9. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 1 258 

10. rozpatrzenie zawiadomienia o zgromadzeniach 286 

11. wydanie zezwolenia na zbiórki publiczne 82 

 
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE TABELA NR 68 

Liczba stowarzyszeń i fundacji ogółem 
w tym: 

631 
 

- z siedzibą zarządów głównych w Częstochowie 363 

- jednostki terenowe 116 

- jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 20 

- związki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 3 

- stowarzyszenia zwykłe (nieposiadające osobowości prawnej) 62 

- fundacje 67 
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KOMUNIKACJA TABELA NR 69 

Lp. Działanie Liczba 

w zakresie praw jazdy 

1. wykonanie zamówienia na prawo jazdy 7 523 

2. wydanie międzynarodowego prawa jazdy 104 

3. zatrzymanie prawa jazdy 276 

4. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych 469 

5. wydanie skierowania na egzamin sprawdzający 256 

6. wysłanie akt kierowcy 768 

7. wysłanie zapotrzebowania na akta 472 

8. wszczęcie postępowania o zatrzymaniu prawa jazdy (alimenty, dłuŜnicy), badania 
lekarskie 1 051 

w zakresie rejestracji pojazdów 

1. wydanie dowodu rejestracyjnego 20 668 

2. wydanie decyzji o skreśleniu pojazdu z ewidencji 2 141 

3. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję 2 563 

4. wydanie pozwolenia czasowego 20 447 

5. wydanie decyzji o odmowie rejestracji pojazdu 8 

6. skierowanie na nabicie numeru VIN i wykonanie tabliczki znamionowej 146 

7. przyjęcie zgłoszenia sprzedaŜy 3 218 

8. wysłanie zapytania do urzędu celnego 37 

9. wpisanie zastawu rejestrowego do dowodu rejestracyjnego 12 

10. wydanie karty pojazdu 4 214 

11. liczba usuniętych pojazdów 94 

12. liczba pojazdów przejętych na podstawie postanowienia sądu 15 

 
NADZÓR NAD STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW 

I OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW TABELA NR 70 

Lp. Działanie Liczba 

1. 
dokonanie zmiany w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów, w tym wydanych zaświadczeń o zmianach w zakresie przeprowadzania 
badań diagnostycznych 

1 

2. wydanie nowego upowaŜnienia dla diagnosty do wykonywania badań technicznych 
pojazdów 6 

3. dokonanie zmiany w upowaŜnieniu diagnosty do wykonywania przeglądów 
technicznych pojazdów 0 

4. dokonanie nowego wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów 0 

5. wykreślenie stacji diagnostycznej 0 

6. dokonanie nowego wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

8 

7. wydanie decyzji skreślającej przedsiębiorcę z rejestru ośrodków szkolenia 
kierowców 

17 

8. dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorców 
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

4 

9. wydanie rozszerzenia z zakresu szkolenia ośrodków 4 
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NADZÓR NAD STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW 
I OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW TABELA NR 70 

Lp. Działanie Liczba 

10. dokonanie nowego wpisu do rejestru instruktorów i wydanie nowej legitymacji 
instruktorowi szkolenia kandydatów na kierowców 

10 

11. dokonanie wymiany druku legitymacji lub dokonanie przedłuŜenia waŜności 
legitymacji dla instruktora szkolenia kierowców 

42 

 
Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, podejmując czynności związane głównie z rejestracją zdarzeń (urodzeń, małŜeństw, 
zgonów), w formie aktów stanu cywilnego. 
 

ZDARZENIA ODNOTOWANE PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO 
NA PRZESTRZENI LAT 2008-2012 

TABELA NR 71 

Rodzaj i liczba zdarzeń 
Rok 

urodzenia małŜeństwa zgony 

2012 4 073 1 417 3 522 

2011 4 044 1 484 3 482 

2010 4 288 1 666 3 604 

2009 4 427 1 899 3 533 

2008 4 112 1 937 3 609 

 
W roku sprawozdawczym nieznacznie spadła liczba zawieranych związków małŜeńskich, wzrosła 

natomiast liczba odnotowanych urodzeń oraz zgonów na terenie Częstochowy. Wartości te są jednak 
zbliŜone do wartości z roku ubiegłego. 
 

W 2012 r. załoŜono zrealizowanie pięciu celów jakościowych: 
- przeniesienie – z wersji papierowej do elektronicznej – wykazu osób oraz numerów aktów 

ze skorowidzów akt archiwalnych w liczbie minimum 12 000 pozycji, w tym 7 000 sporządzonych 
w języku rosyjskim. Cel został zrealizowany. Wprowadzano łącznie dane dotyczące 47 682 osób, 
w tym 10 000 osób z aktów sporządzonych przed 1915 r. (w języku rosyjskim). Zadanie było 
realizowane przez wszystkich pracowników USC, w godzinach pracy urzędu; 

- poddanie oprawie introligatorskiej 29 tomów archiwalnych ksiąg stanu cywilnego. Cel został 
zrealizowany. Dodatkowo poddano konserwacji i oprawie 10 ksiąg archiwalnych z 1911 r., 
podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego w Częstochowie; 

- wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych; cel został osiągnięty – w ciągu roku 
sprawozdawczego nie wpłynęło Ŝadne odwołanie od decyzji kierownika USC; 

- wystawianie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego; cel został osiągnięty – dokumenty 
wydawano prawidłowo, a organ nadzoru (Wojewoda Śląski) nie zgłaszał uwag do pracy USC, jak 
równieŜ nie wpłynęły Ŝadne skargi na przewlekłość lub nieprawidłowość prowadzonych 
postępowań; 

- rejestracja stanu cywilnego oraz realizacja innych zadań przewidzianych przepisami prawa 
cywilnego; cel został osiągnięty – rejestracja stanu cywilnego i realizacja innych zadań była 
wykonywana prawidłowo, a organ nadzoru (Wojewoda Śląski) nie zgłaszał uwag do pracy USC, 
jak równieŜ nie wpłynęły Ŝadne skargi na przewlekłość lub nieprawidłowość prowadzonych 
postępowań. 

 
Zarządzanie Urzędem Stanu Cywilnego koncentrowało się na dalszej poprawie jakości obsługi 

interesantów oraz warunków pracy urzędu. W tym celu: 
- zakupiono dwa schodołazy – urządzenia do transportu po schodach osób niepełnosprawnych 

(za kwotę 31 180 zł), 
- zoptymalizowano strukturę organizacyjną USC, poprzez zwiększenie elastyczności zakresu 

obowiązków pracowników i system zastępstw na poszczególnych stanowiskach, co przekłada się 
na skrócenie – do niezbędnego minimum – czasu oczekiwania na obsługę, 
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- połoŜono nacisk na uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie dopuszczalnym przez 
prawo. Stało się to moŜliwe dzięki odstąpieniu od wydawania decyzji administracyjnych 
w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego, co odformalizowało i – tym samym – znacznie 
skróciło prowadzone postępowania, 

- oczyszczono i pomalowano ściany sali ślubów, jak równieŜ poprawiono estetykę otoczenia USC, 
poprzez nasadzenia nowych roślin i wykonanie drobnych prac remontowych, 

- zakupiono 6 nowych drukarek igłowych, przeznaczonych do drukowania aktów i odpisów aktów 
stanu cywilnego, co zwiększyło komfort pracy, jakość wydruków i zmniejszyło koszty eksploatacji, 

- zagospodarowano na potrzeby USC 3 zestawy komputerowe przekazane przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych do obsługi programu ZMOKU (Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego 
UŜytkownika), którego realizację odłoŜono do 2015 r., co zwiększyło dostęp pracowników 
do dziedzinowego programu komputerowego i spowodowało usprawnienie pracy, 

- poprawiono gospodarkę materiałami eksploatacyjnymi i drukami, co pozwoliło na oszczędności 
w tym zakresie. 

 
W ramach bieŜącej pracy USC wydano 58 218 odpisów aktów, w tym 27 297 archiwalnych. 

W trakcie 6 uroczystości udekorowano Medalami za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie 124 pary, 
mieszkańców Częstochowy, wręczając im takŜe upominki rzeczowe. Z budŜetu miasta wydano na ten 
cel ok. 7 000 zł. Kontynuowano tradycję honorowania mieszkańców miasta kończących setny rok 
Ŝycia. Nagrody pienięŜne, w wysokości 1 000 zł kaŜda, prezydent miasta wręczył 14 jubilatom. 

Dochody budŜetowe z tytułu opłaty skarbowej za dokonywane czynności wyniosły, podobnie jak 
w roku ubiegłym ok. 500 000 zł. 
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XV. MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 
 
NajwaŜniejsze zadania zrealizowane w 2012 roku: 
 udział w kolejnej edycji kampanii „Weź paragon” organizowanej przez Ministerstwo Finansów ـ

oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
 udostępnienie w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów nowych materiałów informacyjnych ـ

dotyczących praw przysługujących konsumentom i obowiązków przedsiębiorców. Materiały 
w formie ulotek i broszur wydane zostały przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Urząd Komunikacji Elektronicznej; 

 podejmowanie działań edukacyjnych wśród mieszkańców miasta w celu zwiększenia świadomości ـ
i wiedzy z zakresu problematyki konsumenckiej; 

 ;upowszechnianie wśród mieszkańców miasta instytucji Miejskiego Rzecznika Konsumentów ـ
 .dalsza poprawa jakości obsługi interesantów ـ
 
Realizacja zadań ustawowych 

Miejski Rzecznik Konsumentów realizował zadania samorządu powiatowego określone przepisami 
prawa, w zakresie ochrony praw konsumentów. 

Udzielanie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów 

Problemy, z którymi zgłaszali się konsumenci, dotyczyły najczęściej: 
- sposobu rozpatrzenia reklamacji towarów przez sprzedawców (obuwia, odzieŜy, sprzętu AGD 

i RTV, telefonów komórkowych, komputerów, mebli, samochodów itp.), 
- niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usług (remontowo - budowlanych, bankowych, 

ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, motoryzacyjnych, pralniczych, informatycznych, 
komunikacyjnych itp.), 

- wprowadzania w błąd przy zawarciu umów poza lokalem przedsiębiorstwa (usługi 
telekomunikacyjne), 

- skarg na działania przedsiębiorców dostarczających media (np. wodę, energię elektryczną), 
- interpretacji przepisów prawnych z zakresu niezgodności towaru z umową, gwarancji, umów 

zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, umów kredytowych. 

PORADY UDZIELONE W LATACH 2010-2012 TABELA NR 72 
Rok Sposób udzielenia porady 

2010 2011 2012 
telefonicznie 3 095 3 190 3 339 
osobiście (na miejscu) 3 521 3 565 3 729 
pisemnie 184 211 308 
Razem: 6 800 6 966 7 376 

 
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów 

W 623 przypadkach Rzecznik podejmował bezpośrednie interwencje występując 
do przedsiębiorców. Wystąpienia te dotyczyły najczęściej: 
- niewłaściwego świadczenia i rozliczenia usług telekomunikacyjnych, 
- sposobu rozpatrzenia przez sprzedawców reklamacji towarów (obuwie, sprzęt RTV i AGD, odzieŜ, 

telefony komórkowe, meble, sprzęt komputerowy), 
- nienaleŜycie wykonanych usług bankowych, finansowych, remontowo - budowlanych, 

turystycznych, windykacyjnych, 
- naruszenia przepisów przez przedsiębiorców przy zawieraniu umów poza lokalem 

przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość, 
- prowadzenia mediacji między konsumentem a przedsiębiorcą w celu realizacji uprawnień 

konsumenta. 

Charakter prawny tych wystąpień był następujący: 
  ,mediacji 441 ـ
  ,próśb o informację 168 ـ
  ,wezwanie 1 ـ
 .spraw przekazano wg właściwości 13 ـ
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WYSTĄPIENIA MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

DO PRZEDSIĘBIORCÓW W LATACH 2010-2012 TABELA NR 73 

2010 2011 2012 
Charakter 

liczba udział 
procentowy* liczba udział 

procentowy* liczba udział 
procentowy* 

zakończone 
pozytywnie 295 66 355 70 416 67 

zakończone 
negatywnie 153 34 154 30 201 33 

sprawy 
niezakończone 10 - 2 - 6 - 

Razem: 458 100 511 100 623 100 

 
Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i inna pomoc prawna 

Rzecznik wytoczył 2 powództwa na rzecz konsumentów. W obu sprawach zapadły wyroki zgodne 
z Ŝądaniem Rzecznika. Powództwa te dotyczyły roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową 
i nienaleŜytego wykonania umowy o dzieło. 

Na prośbę konsumentów, biuro rzecznika pomagało w przygotowaniu następującej dokumentacji: 
- 33 pozwy do sądów cywilnych, 
- 13 sprzeciwów od nakazu zapłaty, 
- 1 odpowiedź na apelację, 
- 21 pism procesowych, 
- 12 wniosków do komornika sądowego o wszczęcie postępowań egzekucyjnych, 
- 214 pism do przedsiębiorców (wezwania do zapłaty, odstąpienia od umów, itp.). 
 
Współpraca z instytucjami 

W ramach współpracy z Inspekcją Handlową skierowano 2 wnioski o przeprowadzenie kontroli 
wśród przedsiębiorców. 3 wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów skierowano do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 3 wnioski 
o ukaranie przedsiębiorców w związku z popełnieniem wykroczeń skierowano na Policję. 
Miejski Rzecznik Konsumentów uczestniczył w seminariach i konferencjach organizowanych 
przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Biuro Informacji Kredytowej oraz Federację 
Konsumentów. 
 
Działania w zakresie edukacji konsumenckiej 

W ramach działań edukacyjnych Rzecznik przeprowadził 2 spotkania z młodzieŜą szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dotyczące problematyki konsumenckiej oraz praktycznego 
stosowania przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Utrzymywano równieŜ 
stały kontakt z lokalną prasą, radiem i telewizją. Informacje o pracy Rzecznika ukazały się w Gazecie 
Wyborczej, Dzienniku Zachodnim, Telewizji TVN Turbo, Telewizji Orion, Telewizji NTL, Radiu RMF 
MAXX, Radiu Jura. Rzecznik udzielił 30 wywiadów i porad związanych z problematyką konsumencką. 
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XVI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
StraŜ Miejska 

W okresie sprawozdawczym realizowano cele i zadania wynikające m.in. z priorytetów 
określonych w miejskim programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna Częstochowa”. Głównym celem była poprawa stanu 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta, który realizowano m.in. poprzez podejmowanie skutecznych 
działań restrykcyjno-represyjnych zmierzających do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciąŜliwych 
zagroŜeń oraz działania prewencyjne, edukacyjne i wychowawcze. 

W ramach realizacji działań profilaktycznych współpracowano z dyrekcjami szkół (prelekcje dla 
młodzieŜy), organizowano spotkania z radami dzielnic w celu zapoznania się z bieŜącymi potrzebami 
mieszkańców oraz prowadzono bieŜącą działalność informacyjną za pośrednictwem strony 
internetowej StraŜy Miejskiej. W oparciu o analizę występujących naruszeń porządku publicznego 
na terenie miasta, jak równieŜ uwzględniając zgłaszane potrzeby mieszkańców, dokonano zmiany 
w organizacji słuŜb i patroli, aby zapewnić ze strony funkcjonariuszy odpowiedni nadzór w rejonach 
wymagających wzmoŜonej kontroli z uwagi na częstotliwość występujących naruszeń. Ponadto, 
zwracano szczególną uwagę na kształtowanie odpowiednich zachowań funkcjonariuszy w kontaktach 

z obywatelami, w celu zwiększenia zaufania mieszkańców wobec StraŜy Miejskiej oraz samorządu 

terytorialnego. 

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie (zatrudnienie osób 
bezrobotnych do obsługi monitoringu miejskiego w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), 
w roku sprawozdawczym StraŜ Miejska oszczędziła na wynagrodzeniach kwotę 100 371 zł. Ponadto, 
urząd pracy partycypował w kosztach zatrudnienia aplikantów, finansując szkolenie dla 6 osób 
na łączną kwotę 16 200 zł. Osoby te w okresie szkolenia podstawowego zamiast wynagrodzenia 
ze StraŜy Miejskiej otrzymywały świadczenie szkoleniowe z urzędu pracy. Przyczyniło się to do 
dalszych oszczędności na wynagrodzeniach, w kwocie min. 12 000 zł. Tworząc stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych uzyskano zwolnienie z wpłat obowiązkowych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości ponad 90 000 zł. 
 
BieŜąca działalność StraŜy Miejskiej 

Szczegółowe zestawienie, przedstawiające liczbę interwencji podjętych przez straŜników miejskich 
obrazuje tabela. 
 

INTERWENCJE PODEJMOWANE PRZEZ STRAśNIKÓW MIEJSKICH TABELA NR 74 

Mandaty 

Lp. Wyszczególnienie; 
wykroczenia zawarte w: 

Środki oddziaływania 
wychowawczego 

(art. 41 Kw); pouczenie, 
zwrócenie uwagi, itp. lic
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Kodeksie wykroczeń: 

a) przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu 

4 214 2 701 357 610 150 0 7 065 

b) 
przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym 
i społecznym 

13 48 13 350 4 0 65 

c) przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia 243 49 6 550 13 0 305 

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: 
d) 

pozostałe naruszenia 3 950 1 157 131 050 111 0 5 218 

e) przeciwko osobie 0 0 0 0 0 0 

f) przeciwko zdrowiu 112 14 1 150 2 0 128 

1. 

h) przeciwko interesom 
konsumentów 113 4 230 0 0 117 
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INTERWENCJE PODEJMOWANE PRZEZ STRAśNIKÓW MIEJSKICH TABELA NR 74 

Mandaty 

Lp. Wyszczególnienie; 
wykroczenia zawarte w: 

Środki oddziaływania 
wychowawczego 

(art. 41 Kw); pouczenie, 
zwrócenie uwagi, itp. lic
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i) przeciwko obyczajności 
publicznej 7 455 1 042 90 390 56 0 8 553 

j) przeciwko urządzeniom 
uŜytku publicznego 8 477 2 346 208 070 39 0 10 862 

k) szkodnictwo leśne, polne 
i ogrodowe 0 1 100 0 0 1 

2. 
ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

5 493 4 757 378 170 143 0 10 393 

3. 
ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami uŜywania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych 

1 550 460 33 240 5 0 2 015 

4. ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 1 428 528 42 620 123 47 2 126 

5. ustawie o odpadach 253 53 5 370 3 0 309 

6. ustawie Prawo o miarach 15 10 550 3 0 28 

7. 
ustawie o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt 

56 89 6 200 4 0 149 

8. ustawie o ochronie przyrody 2 1 50 0 0 3 

9. ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 5 0 0 0 0 5 

10. 
ustawie o zuŜytym sprzęcie 
elektrycznym i elektrycznym 
i elektronicznym 

1 1 50 0 0 2 

11. 
innych ustawach i przepisach 
porządkowych wyŜej 
niewyszczególnionych 

14 3 350 1 0 18 

Ogółem: 33 394 13 264 1 275 100 657 47 47 362 

 
W ramach bieŜącej działalności straŜnicy prowadzili ponadto następujące czynności: 

- kontrole i rekontrole posesji w zakresie utrzymania czystości i porządku (łącznie: 5 457), 
- doprowadzenia osób do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania (łącznie: 3 931), 
- przekazanie osób pogotowiu ratunkowemu, przytuliskom, opiece społecznej (łącznie: 958), 
- unieruchamianie pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół (121 razy), 
- zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc 

zagroŜonych takim zdarzeniem (łącznie: 37). 
 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono szereg akcji prewencyjnych, ukierunkowanych 
na przeciwdziałanie najbardziej uciąŜliwym dla mieszkańców wykroczeniom oraz negatywnym 
objawom i skutkom niedostosowania społecznego, w wyniku których podjęto 2 402 interwencje. 

INTERWENCJE PODEJMOWANE W RAMACH AKCJI PREWENCYJNYCH TABELA NR 75 

Lp. Akcja prewencyjna Liczba interwencji 

1. 

„O kaŜdej porze sprzątaj po Azorze” 
egzekwowanie przepisów uchwały rady miasta w zakresie sprzątania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez psy oraz osób niezachowujących zwykłych lub nakazanych 
środków ostroŜności przy trzymaniu psa 

1 000 
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INTERWENCJE PODEJMOWANE W RAMACH AKCJI PREWENCYJNYCH TABELA NR 75 

Lp. Akcja prewencyjna Liczba interwencji 

2. 
„Akcja Zero Tolerancji” 
podejmowanie interwencji wobec sprawców wykroczeń najbardziej uciąŜliwych 
dla mieszkańców 

558 

3. „Bezpieczna Dzielnica Ostatni Grosz” 
działania zmierzające do poprawy stanu  bezpieczeństwa na terenie dzielnicy 

118 

4. 
„Zero Tolerancji w rejonie ul. Katedralnej i Piłsudskiego” 
podejmowanie interwencji wobec sprawców wykroczeń najbardziej uciąŜliwych 
dla mieszkańców 

117 

5. „Akcja Wagarowicz” 
kontrole miejsc przebywania dzieci i młodzieŜy uchylającej się od  obowiązku szkolnego 

112 

6. „Bezpieczna Dzielnica Północ” 
działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy 

97 

7. „Bezpieczna Dzielnica Trzech Wieszczów” 
działania zmierzające do poprawy stanu  bezpieczeństwa na terenie dzielnicy 

85 

8. 
„Przypinacze” 
interwencje wobec osób prowadzących w terenie podjasnogórskim publiczną zbiórkę ofiar 
bez wymaganego zezwolenia 

72 

9. „Strefa 51” 
interwencje wobec osób zakłócających porządek publiczny 

48 

10. 
„Zero Tolerancji w rejonie ul. Krakowska, Mała” 
podejmowanie interwencji wobec sprawców wykroczeń najbardziej uciąŜliwych 
dla mieszkańców 

48 

11. 
„Akcja nocny tramwaj” 
działania w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa osobom podróŜującym środkami 
komunikacji publicznej w porze nocnej 

45 

12. 
„Akcja Chryzantema” 
kontrola w zakresie zakazu wprowadzania w okresie przedświątecznym roślin prawnie 
chronionych 

35 

13. „Akcja pieszy” 
działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym 

32 

14. „Os. ul. Rückemanna” 
działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla 

20 

Łącznie: 2 387 

 
Zgłoszenia mieszkańców i monitoring wizyjny 

Znaczna część działań była podjęta na skutek zgłoszeń mieszkańców oraz informacji 
od operatorów usytuowanego w StraŜy Miejskiej monitoringu wizyjnego. Do dyŜurnego StraŜy 
Miejskiej, ustnie i drogą telefoniczną, wpłynęło łącznie 15 865 zgłoszeń, których charakter został 
przedstawiony w poniŜszej tabeli. 

ZGŁOSZENIA OD MIESZKAŃCÓW I OPERATORÓW 
MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO TABELA NR 76 

Lp. Grupa zdarzeń Liczba zdarzeń 

1. porządek publiczny 8 440 

2. porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym 1 765 

3. problematyka osób bezdomnych 1 742 

4. porządek i czystość na terenie miasta 1 625 

5. ochrona i opieka nad zwierzętami 830 

6. awarie i utrzymanie infrastruktury na terenie miasta 752 

7. zdarzenia o charakterze kryminalnym 411 

8. wykroczenia związane z handlem 263 

9. wypadki i nadzwyczajne zagroŜenia ludności i środowiska, katastrofy 37 

Łącznie: 15 865 
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W okresie sprawozdawczym operatorzy systemu monitoringu wizyjnego miasta zainicjowali 
ogółem 2 218 działań słuŜb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, które były realizowane 
przez następujące instytucje: 

UDZIAŁ INSTYTUCJI W ZDARZENIACH UJAWNIONYCH DZIĘKI 
MIEJSKIEMU SYSTEMOWI MONITORINGU WIZYJNEGO 

TABELA NR 77 

Lp. Nazwa instytucji Liczba zgłoszeń 

1.  StraŜ Miejska w Częstochowie 1 853 

2.  Komenda Miejska Policji w Częstochowie 227 

3.  Pogotowie Ratunkowe (CPR) 95 

4.  StraŜ Ochrony Kolei 34 

5.  Państwowa StraŜ PoŜarna 9 

Łącznie: 2 218 

 
Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu miasta wykorzystano 

150 razy jako materiał dowodowy prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia 
lub przestępstwa przez: 
- lokalne jednostki policji – w 125 przypadkach, 
- StraŜ Miejską – w 25 przypadkach. 
 
Zakres zdarzeń ujawnionych dzięki miejskiemu systemowi monitoringu wizyjnego obrazuje tabela. 

KATALOG ZDARZEŃ UJAWNIONYCH DZIĘKI SYSTEMOWI MONITORINGU TABELA NR 78 

Lp. Zdarzenie Liczba zdarzeń 

1. ujawnienie osoby leŜącej 1 340 

2. zakłócenia porządku publicznego 247 

3. spoŜywanie alkoholu w miejscach publicznych wbrew ograniczeniom 183 

4. podejrzenie kradzieŜy lub niszczenie mienia 101 

5. zdarzenia w ruchu drogowym (kolizje, wypadki) 82 

6. zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki, pobicia) 80 

7. nieuprawnione umieszczanie plakatów 31 

8. awarie infrastruktury 22 

9. poŜary 12 

10. inne (np. uwagi komunalne, Akcja Zima) 120 

Łącznie: 2 218 

 
Współpraca z Policją w 2012 r. 

W ramach bieŜącej współpracy z Komendą Miejską Policji, lokalnym jednostkom policji 
przekazano 202 sprawy (ujęto przy tym 209 osób, z czego 117 pod zarzutem popełnienia 
przestępstwa). 

GŁÓWNE SPRAWY PRZEKAZANE POLICJI PRZEZ STRAś MIEJSKĄ 
W RAMACH BIEśĄCEJ WSPÓŁPRACY TABELA NR 79 

Liczba 
Lp. Rodzaj przekazanej sprawy 

spraw osób 
ujętych 

sprawy przekazane jednostkom policji 

1. ujęcie osoby poszukiwanej 31 35 

2. kradzieŜ mienia 24 31 

3. posiadanie cudzych dokumentów 18 18 

4. pobicia 16 15 
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GŁÓWNE SPRAWY PRZEKAZANE POLICJI PRZEZ STRAś MIEJSKĄ 
W RAMACH BIEśĄCEJ WSPÓŁPRACY TABELA NR 79 

Liczba 
Lp. Rodzaj przekazanej sprawy 

spraw osób 
ujętych 

5. niszczenie mienia 15 10 

6. sprzedaŜ alkoholu bez akcyzy 12 12 

7. nietrzeźwi rowerzyści 10 10 

8. nietrzeźwi kierujący pojazdem 8 8 

9. ujawnienie zgonu 5 - 

10. nietrzeźwa osoba sprawująca opiekę nad nieletnim 4 5 

11. włamanie z kradzieŜą mienia 2 4 

12. uszkodzenie radiowozu 2 3 

13. ujawnienie skradzionego pojazdu 2 - 

14. ujęcie tzw. noŜowników 1 2 

15. posiadanie środków odurzających przez ucznia w szkole 1 1 

16. tworzenie fałszywych dowodów przeciwko innej osobie 1 1 

17. groźby uŜycia strzykawki z krwią 1 1 

18. zniewaŜenia funkcjonariusza  1 1 

19. naruszenie nietykalności cielesnej 1 1 

20. posiadanie narkotyków 1 1 

21. rozbój 1 1 

22. sprzedaŜ alkoholu nieletnim 1 - 

23. udaremnienie popełnienia samobójstwa 1 - 

24. ujawnienie rośliny konopi indyjskiej 1 - 

25. inne 21 14 

sprawy przekazane Policyjnej Izbie Dziecka 

1. nietrzeźwi nieletni 12 24 

2. nieletni poszukiwany celem doprowadzenia do placówki opiekuńczo-
wychowawczej 2 2 

3. spoŜywanie przez nieletniego alkoholu (piwa) 2 2 

4. nieletni bez opieki, nieuczęszczający do szkoły, brak zainteresowania ze strony 
matki 

1 - 

5. inne 4 7 

Łącznie: 202 209 

 
W ramach wspierania komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji, straŜnicy przepracowali 

łącznie 2 024 godziny, uczestnicząc we wspólnych patrolach i działaniach policjantów. Ponadto, 
na terenie miasta przeprowadzono zorganizowane akcje, w których uczestniczyło w sumie 
80 straŜników miejskich. 

AKCJE PODEJMOWANE PRZEZ POLICJĘ 
PRZY WSPÓŁUDZIALE STRAśY MIEJSKIEJ 

TABELA NR 80 

Liczba 
Lp. Akcja prewencyjna 

akcji prewencyjnych straŜników 

1. „Trzeźwość” 8 14 

2. „Akcja Znicz” 5 16 



 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012  
Strona 186 z 230 

AKCJE PODEJMOWANE PRZEZ POLICJĘ 
PRZY WSPÓŁUDZIALE STRAśY MIEJSKIEJ TABELA NR 80 

Liczba 
Lp. Akcja prewencyjna 

akcji prewencyjnych straŜników 

3. „Alkohol i Narkotyki” 5 13 

4. „Akcja NURD” 4 15 

5. „Akcja prędkość” 4 12 

6. „Bezpieczny weekend” 3 4 

7. „Akcja pasy” 2 6 

 
Realizacja Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na lata 2011-2013 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa” 

W roku sprawozdawczym, w ramach programu „Bezpieczna Częstochowa” StraŜ Miejska 
realizowała zadania wynikające z segmentów: restrykcyjno-represyjnego, prewencyjno-
wychowawczego, porządkowego, komunikacyjnego i promocyjno-informacyjnego. 
 
Działania w ramach poszczególnych segmentów obrazuje zestawienie: 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROGRAMU 
„BEZPIECZNA CZĘSTOCHOWA” TABELA NR 81 

Lp. Podejmowane działania Liczba 

Segment: restrykcyjno-represyjny i prewencyjno-wychowawczy 

Cel: zmniejszenie liczby kradzieŜy mienia, przestępczości samochodowej, 
kradzieŜy i włamań do pojazdów i obiektów oraz kradzieŜy kieszonkowych 

1. kontrole samochodowych parkingów osiedlowych 7 864 

2. kontrole w środkach komunikacji publicznej (MPK) 1 009 

Cel: ograniczanie ilości rozbojów, wybryków chuligańskich i innych przestępstw 

3. kontrole rejonów dworców PKS, PKP i MPK 2 980 

4. kontrole rejonów przystanków MPK 3 492 

5. kontrole rejonów placów, skwerów i parków 6 628 

6. kontrole rejonów budynków uŜyteczności publicznej 5 068 

7. kontrole miejsc sprzedaŜy alkoholu 8 753 

8. kontrole w rejonach imprez sportowych 67 

9. kontrole w rejonach imprez masowych 552 

10. kontrole innych miejsc szczególnie zagroŜonych przestępczością 5 398 

ponadto: 

11. kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych  10 872 

 
w wyniku kontroli (pkt 11): 
- 1 930 bezdomnych umieszczono w OPOPA, 
- 428 bezdomnych przewieziono do Schroniska dla osób bezdomnych 

Cel: ograniczanie zakłócania porządku publicznego i liczby przestępstw 
popełnianych przez nieletnich 

12. kontrole rejonów placówek oświatowych (głownie szkół) 3 231 

13. kontrole drogi do szkół 974 

14. kontrole rejonów dyskotek 78 

15. kontrole realizacji obowiązku szkolnego 76 

16. kontrole placów zabaw 4 990 

17. kontrole miejsc przebywania młodzieŜy 7 454 
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROGRAMU 
„BEZPIECZNA CZĘSTOCHOWA” TABELA NR 81 

Lp. Podejmowane działania Liczba 

 w wyniku kontroli (pkt 12-17): 
- 19 nieletnich umieszczono w OPOPA, 
- 46 nieletnich przekazano rodzinie, 
- 13 nieletnich przekazano Pogotowiu Ratunkowemu, 
- 26 spraw przekazano Policyjnej Izbie Dziecka 

ponadto: 

18. interwencje wobec osób nieletnich uchylających się od realizacji obowiązku 
szkolnego lub kształcenia zawodowego 

113 

 w wyniku interwencji (pkt 18): 
- 14 informacji o ujęciu nieletnich przekazano do właściwych szkół 

19. spotkania w ramach realizacji zadań wynikających z segmentu prewencyjno-
wychowawczego: 
- spotkania dla dzieci i młodzieŜy szkolnej (2 808 osób) 

 
 

35 

Segment: porządkowy 

Cel: utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 

1. kontrole stanu dróg i chodników dla pieszych 691 

2. kontrole stanu oznakowania dróg 194 

3. kontrole niezagospodarowanych terenów miejskich 72 

4. kontrole stanu porządku w rejonach obiektów publicznych 3 293 

5. kontrole stanu porządku w rejonach parków i skwerów 872 

6. kontrole w rejonach nielegalnych „dzikich” wysypisk odpadów 59 

ponadto: 

7. ujawniono: 
- nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi, 
- wraki pojazdów 

 
168 

6 

Segment: komunikacyjny 

Cel: zmniejszenie udziału pieszych w wypadkach drogowych 

1. kontrole w rejonach szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych 967 

2. kontrole miejsc nieprawidłowego parkowania pojazdów 3 768 

 
w wyniku kontroli (pkt 1-2) ujawniono nietrzeźwych uŜytkowników dróg: 
- rowerzystów, 
- kierowców 

 
10 

8 

Segment: promocyjno-informacyjny 

1. Spotkania z mieszkańcami na zaproszenie rad dzielnic 17 

2. Kontakty z lokalnymi środkami masowego przekazu: 
- publikacje i informacje prasowe, 
- wypowiedzi dla telewizji, 
- wypowiedzi dla radia, 
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Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i sprawy obronne 

Głównymi celami w roku sprawozdawczym było zatwierdzenie zaktualizowanego Planu 
Zarządzania Kryzysowego Miasta Częstochowy i planów z zakresu spraw obronnych oraz rozbudowa 
systemów wczesnego ostrzegania w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, reagowania 
i usuwania skutków katastrof naturalnych i awarii technicznych wraz z modernizacją Miejsko-
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na realizacji przedmiotowych celów skupiały się 
główne działania. 

Ponadto połoŜono nacisk na: 
- uczestnictwo w treningu Stałych DyŜurów prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego, 
- zabezpieczenie logistyczne Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych (KOSO), 
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- zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych działających na terenie 
miasta, 

- popularyzację zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpoŜarowej i obrony cywilnej w szkołach 
i placówkach oświatowych oraz zakładach pracy. 

 
Zatwierdzenie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Częstochowy oraz sporządzenie planów 
wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego dokonano aktualizacji Planu Zarządzania 
Kryzysowego Miasta Częstochowy, uzgodnionego z miejskimi słuŜbami, inspekcjami i straŜami 
biorącymi udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan został zatwierdzony przez 
prezydenta miasta, a następnie – zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym – przez 
wojewodę (21 marca 2012 r.). Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 21 marca 2012 r. wojewoda zatwierdził „Plan operacyjny 
funkcjonowania Urzędu Miasta Częstochowy w warunkach zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny”. Opracowano równieŜ Karty Realizacji Zadań Operacyjnych, w których 
wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu, podmiotów 
nadzorowanych i organów współdziałających. 

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz zarządzeniem nr 265/12 Wojewody 
Śląskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań 
na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego, 
opracowano dokumenty pn.: „Plan przygotowań podmiotów leczniczych Urzędu Miasta Częstochowy 
na potrzeby obronne państwa” i „Plany organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych 
na terenie miasta Częstochowy”, zatwierdzone następnie przez wojewodę. 
 
Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania oraz modernizacja Miejsko-Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (M-PCZK) realizuje zadania dotyczące 
wspomagania działań słuŜb ratowniczych. Jest jednocześnie ośrodkiem koordynującym działania 
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy oraz podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności w 
sytuacji katastrof naturalnych, awarii technicznych oraz klęsk Ŝywiołowych. W dniach 6 marca i 7 
listopada 2012 r. podpisano aneksy do porozumienia z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartego pomiędzy 
Prezydentem Miasta Częstochowy, Starostą Częstochowskim, Komendantem Miejskim Państwowej 
StraŜy PoŜarnej oraz Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w sprawie funkcjonowania M-PCZK, 
obejmującego teren miasta i powiatu częstochowskiego, określający zasady funkcjonowania 
i finansowania centrum w 2012 r. W roku sprawozdawczym odnowiono licencję na uŜytkowanie 
oprogramowania „112.pl” oraz „mapa.pl”. 
 

UDZIAŁ W ZDARZENIACH MIEJSKICH SŁUśB, INSPEKCJI I STRAśY TABELA NR 82 

Lp. Nazwa Liczba zdarzeń 

1.  Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 2 551 

2.  Pogotowie Ratunkowe 48 084 

3.  Państwowa StraŜ PoŜarna 5 782 

4.  StraŜ Miejska 52 574 

Łącznie: 108 991 

 
Na realizację działań w sytuacjach zagroŜeń przeznaczono z rezerwy budŜetowej na zadania 

kryzysowe kwotę 17 379 zł. Z powyŜszej kwoty wydatkowano 16 300 zł na wyburzenie budynków 
stwarzających zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi. W ramach tego zadania dokonano m.in. 
wyburzenia budynku przy ul. Sojczyńskiego-Warszyca, jak równieŜ zabezpieczono budynki Spółdzielni 
„Nowe śycie” (w likwidacji) przy ul. Warszawskiej. Pozostałe wydatki objęły: 
- wynajem autobusu do ewakuacji ofiar poŜarów – 647 zł, 
- utylizację i wywóz odpadów niebezpiecznych – 432 zł. 
 
Wśród innych waŜniejszych wydatków, niefinansowanych z ww. środków, naleŜy wymienić: 
- serwisowanie oprogramowania zainstalowanego w M-PCZK: 115 223 zł (w tym: dotacja 

ze starostwa powiatowego: 50 000 zł, środki własne gminy: 65 223 zł), 
- usługi telekomunikacyjne Centrex i bezpłatna infolinia TP 0-800 (kryzys): 70 303 zł, 
- dotację dla Komendy Miejskiej Policji na zakup wyposaŜenia specjalistycznego: 25 000 zł, 
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- zakup elektronicznej syreny alarmowej: 21 500 zł, 
- przegląd i konserwację urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta i innych urządzeń 

łączności radiowej zainstalowanego w M-PCZK: 18 090 zł (w tym dotacja ze Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego: 4 300 zł, środki własne gminy: 13 790 zł), 

- wyposaŜenie magazynu wydziału KOSO (zakup 10 szt. ręcznych napełniaczy piachem do worków 
przeciwpowodziowych, 28 szt. plandek do zabezpieczania budynków) – 16 562 zł, 

- wyposaŜenie M-PCZK – 14 477 zł, 
- naprawę urządzeń zainstalowanych w Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego – 11 439 zł, 
- naprawę kamery i czujnika do monitoringu kanału ulgi Kucelinki i rz. Stradomki – 6 458 zł, 
- przeniesienie słupa wraz z kamerą monitorującą stan rzek – 3 480 zł, 
- utylizację i wywóz odpadów niebezpiecznych – 2 435 zł. 
 

Zabezpieczano ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę (w zakresie komunalnym, medycznym, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz komunikacyjnym). Informacje o wszystkich 
pielgrzymkach pieszych, tj. liczbie uczestników, trasach i terminie przekazywano do M-PCZK 
oraz powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. Ogółem zgłoszono 239 pielgrzymek pieszych, w których 
uczestniczyło około 133 000 pątników. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień, Komendą 
Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej, Komendą Miejską Policji, Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym oraz innymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami czuwającymi nad 
bezpieczeństwem mieszkańców. Wydano 156 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania 
świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. Ponadto, w dniu 16 listopada 2012 r. 
przeszkolono 46 kurierów urzędu miasta biorących udział w Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta 
Częstochowy. 

Obecnie na terenie miasta rozmieszczonych jest 19 nowoczesnych syren elektronicznych 
posiadających moŜliwość głosowego nadawania komunikatów ostrzegawczych o zagroŜeniach, 
a ponadto – 11 syren alarmowych naleŜących do jednostek OSP i 17 syren mechanicznych. 
 
Uczestnictwo w treningu Stałych DyŜurów 

W dniu 14 listopada 2012 r. Urząd Miasta Częstochowy uczestniczył w treningu Stałych DyŜurów 
prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego. DyŜur prezydenta miasta został uruchomiony z chwilą 
otrzymania telefonogramu nr 1/14/2012. Sygnał o uruchomieniu systemu Stałego DyŜuru Prezydenta 
Miasta Częstochowy został przekazany osobom funkcyjnym telefonicznie, przez dyŜurnego M-PCZK, 
po otrzymaniu polecenia od naczelnika wydziału KOSO. O potrzebie uruchomienia dyŜuru 
poinformowano telefonicznie kierowników jednostek organizacyjnych urzędu oraz Komendanta StraŜy 
Miejskiej. Pracę Stałego DyŜuru prezydenta miasta oparto o system łączności M-PCZK. 
 
Zabezpieczenie logistyczne 

W ramach działań logistycznych wykonano: 
1) konserwację sprzętu obrony cywilnej, w tym: 1 577 kompletów masek przeciwgazowych, 

310 kompletów odzieŜy ochronnej, 150 kompletów umundurowania obrony cywilnej, 3 kuchni 
polowych, 27 sztuk narzędzi, 5 agregatów prądotwórczych, 

2) zakupiono: 
- 28 plandek do ewentualnego zabezpieczenia budynków pozbawionych dachów 

(lub z uszkodzonymi dachami) na skutek wystąpienia nieprzewidzianych i gwałtownych wichur 
i trąb powietrznych, za kwotę 3 468 zł, 

- materiały i części zamienne do narzędzi wyposaŜenia wydziałowego warsztatu przy 
magazynie sprzętu obrony cywilnej do jego konserwacji i drobnych napraw, za ogólną kwotę 
504 zł. 

Sprzęt kwatermistrzowski, przechowywany w magazynie wydziału KOSO, był wykorzystywany 
podczas róŜnych imprez masowych organizowanych lub wspieranych przez Urząd Miasta 
Częstochowy (np. II edycja festiwalu Frytka Off, Dni Samorządu Terytorialnego, Dni Częstochowy) 
oraz przez zakłady pracy i instytucje (pikniki rodzinne, kolonie letnie dla dzieci, festyny). 

Zgodnie z „Planem zamierzeń na 2012 rok”, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 679/12 
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć 
w zakresie obrony cywilnej miasta Częstochowy w 2012 r., przeprowadzono kontrolę w dziedzinie 
realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie: 
- gospodarki magazynowo-materiałowej sprzętu obrony cywilnej: w 4 zakładach pracy, 
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- budowli ochronnych: w 4 schronach administrowanych przez zarządców wspólnot 
mieszkaniowych. 

 
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie miasta 

Zapewniono gotowość bojową 12 jednostkom Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu miasta, 
w tym jednej jednostce zajmującej się ratownictwem wodnym i podwodnym (OSP Częstochowa). 
Jednostki wyjeŜdŜały do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych na wezwanie stanowiska kierowania 
Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz M-PCZK. Cztery jednostki OSP są włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Błeszno, Dźbów, Gnaszyn i Częstochowa). 

Podobnie jak w roku ubiegłym, równieŜ w roku sprawozdawczym, największa liczba interwencji 
ochotników była związana z poŜarami traw, lasów i budynków (70%). Od kilku lat notuje się 
systematyczny wzrost liczby wyjazdów jednostek OSP do miejscowych zagroŜeń, w tym związanych 
z ratownictwem drogowym – w 2012 r. było to 25% wszystkich wyjazdów. Coraz częściej straŜacy 
ochotnicy wspomagają straŜaków z Państwowej StraŜy PoŜarnej pełniąc dyŜury podczas większych 
katastrof lub duŜej liczby zdarzeń na terenie miasta. 

UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH JEDNOSTEK OSP TABELA NR 83 

Lp. Jednostka Liczba wyjazdów 

1. OSP Błeszno 189 

2. OSP Brzeziny Małe 25 

3. OSP Brzeziny Wielkie 73 

4. OSP Częstochowa 27 

5. OSP Dźbów 187 

6. OSP Gnaszyn 214 

7. OSP Kawodrza Dolna 11 

8. OSP Kawodrza Górna 121 

9. OSP Kiedrzyn 45 

10. OSP Kuźnica Marianowa 20 

11. OSP Liszka Dolna 91 

12. OSP Wielki Bór 49 

Łącznie: 1 052 

 
W ramach szkolenia straŜaków ochotników i popularyzacji wiedzy poŜarniczej, urząd miasta 

współorganizował Miejskie Zawody Sportowo-PoŜarnicze jednostek OSP, które odbyły się w dniu 
10 czerwca 2012 r. na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym. W zawodach wzięło udział ogółem 
150 zawodników i zawodniczek z 16 druŜyn działających w 10 jednostkach OSP, w kategoriach: 
- grupa męska – 10 druŜyn, 
- grupa Ŝeńska – 4 druŜyny, 
- grupa młodzieŜowa/chłopcy – 1 druŜyna, 
- grupa młodzieŜowa/dziewczęta – 1 druŜyna. 
 

Udział częstochowskich jednostek OSP w ćwiczeniach i zawodach wyŜszego szczebla: 
1) Ćwiczenia Kompanii nr 4 Śląskiej Brygady Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz Kompanii 

Odwodowych KM PSP w Częstochowie – w dniu 30 marca 2012 r. jednostki OSP: Błeszno, 
Gnaszyn i Dźbów brały udział w manewrach zgrywających na szczeblu powiatu, mających na celu 
przećwiczenie współdziałania podczas gaszenia lasów. Manewry odbyły się na terenie 
kompleksów nadleśnictwa Herby. Wzięły w nich udział jednostki OSP z miasta i powiatu 
częstochowskiego, wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak równieŜ 
słuŜby Lasów Państwowych oraz jednostki Policji; 

2) Wojewódzkie Zawody Sportowo-PoŜarnicze druŜyn Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
i MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych z jednostek OSP z terenu województwa śląskiego – zostały 
rozegrane w dniu 19 maja 2012 r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu 
Zdroju. Częstochowę reprezentowały cztery druŜyny z OSP Błeszno, które zdobyły następujące 
miejsca w klasyfikacji generalnej: 
- grupa męska – 2 miejsce, 
- grupa Ŝeńska – 1 miejsce, 



 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012  
Strona 191 z 230 

- grupa młodzieŜowa/chłopcy – 1 miejsce, 
- grupa młodzieŜowa/dziewczęta – 3 miejsce; 

3) XI Wojewódzkie Zawody MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych wg regulaminu CTiF – zostały 
rozegrane w dniu 23 czerwca 2012 r. na stadionie bydgoskiego Chemika. W kategorii goście 
udział wzięły dwie druŜyny z OSP Błeszno, zdobywając w klasyfikacji generalnej następujące 
lokaty: 
- druŜyna młodzieŜowa chłopców – 1 miejsce, 
- druŜyna młodzieŜowa dziewcząt – 3 miejsce; 

4) XIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-PoŜarnicze MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych – zostały 
rozegrane w dniu 1 września 2012 r. w Opolu. Częstochowę reprezentowała druŜyna młodzieŜowa 
chłopców (zwycięzcy zawodów na szczeblu wojewódzkim), która zajęła 3 miejsce w klasyfikacji 
generalnej, tracąc do lidera jedynie 6 punktów; 

5) Ogólnopolskie Zawody Sportowo-PoŜarnicze druŜyn OSP i PSP – zostały rozegrane w dniach 7-
8 września 2012 r. w Białej Podlaskiej. Częstochowę reprezentowała druŜyna Ŝeńska z OSP 
Błeszno (zwycięzcy zawodów na szczeblu wojewódzkim), która zajęła 16 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. 

 
W roku sprawozdawczym, w ramach szkolenia kursowego prowadzonego przez Powiatowy 

Ośrodek Szkolenia OSP w Częstochowie, druhowie z jednostek OSP z terenu miasta uczestniczyli 
w kursach podstawowych, kursach dowódców oraz kursach operatora sprzętu. NiezaleŜnie od kursów 
organizowanych przez POSz OSP, w jednostkach jest prowadzone szkolenie podstawowe. Bazę 
do szkolenia stanowi sprzęt zakupiony przez miasto na wyposaŜenie jednostek OSP 
oraz przekazywane materiały szkoleniowe. 
 
Popularyzacja zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpoŜarowej i obrony cywilnej w szkołach 
i placówkach oświatowych oraz zakładach pracy 

W oparciu o wytyczne Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie 
realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Województwie Śląskim 
w 2012 r. – opracowano zarządzenie prezydenta miasta w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie 
obrony cywilnej miasta Częstochowy (nr 679/12 z dnia 15 lutego 2012 r.). Na podstawie 
ww. wytycznych zakłady pracy, instytucje i placówki oświatowe opracowały plany działania obrony 
cywilnej na rok sprawozdawczy, uzgadniając je z wydziałem KOSO. Opracowano 51 planów 
w zakładach pracy i 135 w placówkach edukacyjnych. 

Zorganizowano dwa jednodniowe szkolenia dla osób prowadzących sprawy obrony cywilnej. 
W szkoleniu uczestniczyło: 127 osób z placówek oświatowych i 44 osoby z zakładów pracy. 

Na podstawie wytycznych wojewody z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ewidencjonowania 
i organizacji formacji obrony cywilnej na obszarze Województwa Śląskiego, nadano numery 
ewidencyjne formacjom z terenu miasta Częstochowy, jednocześnie aktualizując stany tych jednostek. 
Obecnie funkcjonuje 78 formacji obrony cywilnej, w których działa 661 osób. 

Ze środków wojewody wydział KOSO opracował i wydał informator przeznaczony dla mieszkańców 
miasta pt. „Jak postępować w sytuacji zagroŜeń?”. Łącznie wydano 5 025 egzemplarzy za sumę 
6 600 zł. Ponadto, wystąpiono do wojewody o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 2 000 zł, 
za które przygotowano tablice informacyjne „Sygnały i komunikaty alarmowe” z naniesionymi 
telefonami alarmowymi miejskich słuŜb, inspekcji i straŜy. Łącznie wydrukowano 700 takich tablic. 
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XVII. PARTNERSTWO SPOŁECZNE 
 

 
Udział w regionalnych i krajowych strukturach samorządowych 
 

W roku sprawozdawczym kontynuowano prace w ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych 
strukturach samorządowych jak: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie „Szlak 
Staropolski”, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Stowarzyszenie Częstochowska 
Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” oraz Stowarzyszenie Gmin Polska 
Sieć „Energie Cités”. 

Prezydent Częstochowy pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów, natomiast z ramienia Związku Miast Polskich funkcję Współprzewodniczącego Zespołu 
ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Zespół w trakcie posiedzeń zaopiniował kilkadziesiąt aktów prawnych będących 
w merytorycznym zakresie jego kompetencji. 

Do prac w merytorycznych komisjach i zespołach zadaniowych ZMP i ŚZGiP Prezydent Miasta 
Częstochowy zgłosił merytorycznych pracowników Urzędu Miasta. Delegaci pełnią w trzech 
przypadkach funkcje przewodniczących komisji a w jednym wiceprzewodniczącego. 

Miasto uczestniczy równieŜ w Systemie Analiz Samorządowych (SAS) prowadzonym przez 
Związek Miast Polskich. SAS jako system monitorowania lokalnych usług publicznych budowano 
etapami, nieprzerwanie od roku 1996. Gromadzone dane dotyczą sektorów, które stanowią znaczną 
część wydatków budŜetów miast, jak kultura, pomoc społeczna, edukacja, drogi lokalne i transport 
publiczny, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna (strona internetowa SAS - 
http://www.sas24.org/) . W roku 2007 badania SAS włączone zostały w realizację projektu „Budowanie 
potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych” i są 
współfinansowane ze środków Rządu Norweskiego. Partnerami są poza Związkiem Miast Polskich 
równieŜ Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Norweski Związek Władz Lokalnych 
i Regionalnych. 
Śląski Związek Gmin i Powiatów w ramach działań swoich statutowych organów 

przyjął 44 stanowiska Zarządu i 12 stanowisk Zgromadzenia Ogólnego (z 1 czerwca i z 16 listopada 
2012 r.). 

Szczególnie waŜne są stanowiska Zgromadzenia Ogólnego w sprawie: 
- aktualnej sytuacji finansów samorządowych, 
- organizacji i finansowania systemu oświaty, 
- zaliczenia wydatków związanych z prowadzonymi przez gminy działaniami w dziedzinie 

mieszkalnictwa do kosztów kwalifikowanych, 
- odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracji miejskich, 
- planów likwidacji posterunków policji w województwie śląskim, 
- poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, 
- pogarszającej się sytuacji pacjentów i szpitali, 
- potrzeby pilnych zmian dotyczących finansowania i organizacji systemu oświaty, 
- przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
- finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie, 
- wdraŜania nowego systemu gospodarki odpadami. 
 
Rady Dzielnic 
 
Podczas spotkań z mieszkańcami dzielnic i Radami Dzielnic najczęściej poruszanymi sprawami były: 
- budowa i remonty dróg oraz budowa miejsc parkingowych, 
- oświetlenie dróg i chodników, 
- budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienie), 
- sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
- komunikacja publiczna, 
- utrzymanie czystości miejsc publicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 
- sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, 
- budowa placów zabaw. 
Wszystkie problemy zgłaszane podczas spotkań przekazywane były na bieŜąco właściwym wydziałom 
Urzędu Miasta bądź jednostkom podległym. 
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Konsultacje społeczne i współpraca z organizacjami pozarządowymi  
 

Celem działań prowadzonych przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych w roku 
sprawozdawczym był wzrost zaangaŜowania mieszkańców Częstochowy w Ŝycie miasta. ZałoŜenie 
to osiągnięto poprzez zwiększanie bezpośredniego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji 
dotyczących wspólnoty, promowanie idei konsultacji społecznych i mediacji, zwiększanie liczby 
mieszańców zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, rozwój potencjału tych organizacji, 
promowanie idei wolontariatu oraz usprawnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych miasta 
Częstochowy w zakresie partycypacji społecznej. 
 

Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych przeprowadziło konsultacje społeczne 
dotyczące ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami w Częstochowie „Rewolucja 
śmieciowa”. Konsultacje odbywały się w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, 
przedstawicielami rad dzielnic oraz za pośrednictwem strony internetowej 
www.konsultacje.czestochowa.pl . W ramach działań konsultacyjnych wydano ankiety, ulotki informacyjne 
oraz plakaty. 
 
Realizacja zadań publicznych 
 

W roku 2012 udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych 
na kwotę 8 764 344,09 zł. Zlecone zadania w 2012 r. to: kultura i sztuka, wychowanie 
dzieci młodzieŜy, sport, turystyka i kultura fizyczna, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieŜy, 
edukacja ekologiczna, programy zdrowotne, zapobieganie patologiom społecznym i przeciwdziałanie 
narkomanii oraz pomoc społeczna. 

Dodatkowo rozpoczęto wdroŜenie procedury realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy 
lokalnej. W ramach naborów trwających w 2012 roku dofinansowano 8 wniosków na realizację 
inicjatywy lokalnej o wartości 496 370 zł. Wybrane inicjatywy lokalne zostaną zrealizowane w 2013 
roku. 
 
Promocja organizacji pozarządowych 
 

Przeprowadzono akcję „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie” polegającą na promocji 
częstochowskich organizacji poŜytku publicznego. W 2012 roku podatnicy podlegający 
częstochowskim urzędom skarbowym przekazali organizacjom poŜytku publicznego kwotę 4 155 
851,80 zł, z podatku dochodowego za rok 2011, natomiast do częstochowskich organizacji poŜytku 
publicznego trafiło 970 151,30 zł. Porównując lata poprzednie, ilość osób wybierających 
częstochowskie organizacje systematycznie wzrasta, wzrastają równieŜ środki przekazane tym 
organizacjom. 

26 maja odbył się Piknik Pozarządowy 2012, podczas którego kilkadziesiąt częstochowskich 
organizacji zaprezentowało swoją działalność. Biuro Inicjatyw Lokalnych zrealizowało wspólnie 
z organizacjami pozarządowymi obchody Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu 
w dniach 16-22 września.  

Wydano dwa pierwsze numery biuletynu „Zorganizowani” promującego działalność 
częstochowskich organizacji pozarządowych. Oferta organizacji pozarządowych na bieŜąco była 
prezentowane na przebudowanej graficznie stronie internetowej – www.ngo.czestochowa.pl . 

 
 
Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych 
 

28 września zorganizowano Jubileuszowe X Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych, 
podczas którego zaprezentowano działalność częstochowskich organizacji oraz działania w zakresie 
współpracy samorządu z organizacjami. Podczas Forum Prezydent Miasta Częstochowy wręczył 
najaktywniejszym przedstawicielom organizacji Nagrodami za działalność w organizacjach 
pozarządowych w 2012 roku. Laureatami zostali: Rajmund Gruziewski, Zbigniew Matyszczak, Beata 
Mstowska, Mateusz Nowak, ks. dr hab. Norbert Pikuła, Piotr Radoliński, Urszula Sprącel-Kudrzyn, 
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, PPHU Mapol 
s.c. Spotkaniu towarzyszyły debaty nt. „Zasad równości szans w Unii Europejskiej” oraz „Znaczenie III 
sektora w realizacji zadań publicznych”. 
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Forum zostało poprzedzone obradami zespołów tematycznych z zakresu kultury i dziedzictwa 
narodowego, kultury fizycznej i turystyki, problematyki społecznej, edukacji ekologicznej, nauki 
i wychowania. 
 
Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
 

W ramach działalności Centrum w roku 2012 organizacje pozarządowe korzystały nieodpłatnie 
z lokali będących w dyspozycji Centrum organizując zebrania, konferencje, wystawy obrazów. 
W siedzibie Centrum 14 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne częstochowskich organizacji 
pozarządowych. 

Uzupełnieniem działalności Centrum jest działający od 1 kwietnia Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości świadczący wsparcie szkoleniowe i doradcze podmiotom ekonomii społecznej, 
w tym organizacjom pozarządowym. W ramach działalności Inkubatora wyposaŜono meble 
i udostępniono organizacjom pomieszczenia będące w dyspozycji Centrum.  
 
Środki zewnętrzne na działalność w zakresie upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego 
i wspierania organizacji pozarządowych. 
 

Biuro realizuje projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” przy 
wsparciu środków unijnych w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 6 miastami z województwa śląskiego. Realizacja projektu 
zaplanowana jest do 31 marca 2015 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie budŜet dla Częstochowy 
w poszczególnych latach trwania projektu to: 2012 – 165 171 zł, 2013 – 201 430 zł, 2014 – 199 533 zł, 
2015 – 38 783 zł. 
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XVIII. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
 
Do najwaŜniejszych wydarzeń w zakresie współpracy międzynarodowej naleŜy zaliczyć: 

Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, podpisanie Umowy miast 
partnerskich z Irkuckiem w Federacji Rosyjskiej, rozpoczęcie realizacji projektu „Kształcenie 
w turystyce” z bliźniaczym miastem Ourem/Fatima w Portugalii w ramach programu Comenius Regio, 
a takŜe działania związane z przyjęciem repatrianta z Kazachstanu poprzez realizację Uchwały Rady 
Miasta Częstochowy Nr 469/XXV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaproszenia w 2012 roku 
w celu osiedlenia na terenie miasta Częstochowy.  

 
Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy 
 

W dniu 22 czerwca 2012 r. odbyło się w Częstochowie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast 
Laureatów Nagrody Europy z udziałem przedstawicieli Podkomisji Nagrody Europy, burmistrzów 
i przedstawicieli miast członkowskich Ankary, Cockermouth, Częstochowy, Darmstadt, Irkucka, 
Katowic, Marvejols, Mülheim an der Ruhr, Nancy, Pforzheim, Ratyzbony i Würzburga. Zgromadzeniu 
towarzyszyła międzynarodowa konferencja „Partnerstwo dla osób starszych” zorganizowana z okazji 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W konferencji 
udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, śląski konsultant wojewódzki ds. geriatrii,  
pracownicy naukowi Akademii im. J. Długosza, Politechniki Częstochowskiej, Rady Bankowości 
Elektronicznej. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie kierunków polityki rządowej, 
społecznej i zdrowotnej wobec procesu starzenia się społeczeństwa. Zapoznano się takŜe 
z psychologicznymi i społecznymi problemami wieku senioralnego, a takŜe wykluczeniem cyfrowym 
osób starszych. W czasie konferencji zastanawiano się, jak spoŜytkować potencjał i doświadczenie 
tkwiące w osobach starszych, cieszących się dłuŜej dobrym zdrowiem, i jak radzić sobie 
z wyzwaniami, wynikającymi z procesu starzenia się społeczeństwa. Zagraniczni goście odwiedzili 
częstochowskie placówki oferujące osobom starszym formy aktywnego spędzania czasu.  

Po zakończeniu konferencji odbyła się ceremonia podpisania Umowy miast partnerskich 
z Irkuckiem. Umowę podpisali Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i Prezydent Irkucka  
Wiktor Kondraszow. Strony zobowiązały się do rozwijania współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, 
sportu, medycyny, ochrony środowiska i turystyki oraz do kształtowania pozytywnego wizerunku obu 
miast wśród społeczności lokalnej m.in. poprzez publikacje w środkach masowego przekazu i na 
oficjalnych portalach internetowych. 

Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy towarzyszy zazwyczaj 
Międzynarodowe Forum MłodzieŜy. Po raz pierwszy w Częstochowie zmieniono formułę 
dotychczasowych spotkań młodych ludzi ze Stowarzyszenia, tworząc międzynarodową orkiestrę, 
w skład której, oprócz młodzieŜy z miast członkowskich, weszli przedstawiciele Irkucka i Pforzheim. 
Orkiestra zaprezentowała się częstochowskiej publiczności podczas festiwalu „Frytka Off” 
oraz w Strefie Kibica Euro 2012. 
 

W dniu 6 listopada odbyło się w Ankarze Prezydium Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody 
Europy z udziałem Prezydentów Ankary, Częstochowy, Darmstadt, Charkowa, Mülheim an der Ruhr, 
Nancy, Regensburga i Würzburga. Uczestnicy Prezydium zapoznali się z projektami środowiskowymi 
i społecznymi zrealizowanymi w Ankarze.   
 
Polsko-portugalski projekt „Kształcenie w turystyce”  
 

Projekt uzyskał dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” Comenius Partnerskie 
projekty Regio.  

Wartość projektu: 25 000 euro, dofinansowanie: 23 750 euro, wkład własny: 1 250 euro.  
Termin realizacji: 1 sierpnia 2012 – 30 czerwca 2014. 
Partnerami ze strony Portugalii są: Miasto Ourem, WyŜsza Szkoła Hotelarska w Ourem, 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ourem/Fatima, ze strony Polski: Miasto Częstochowa, 
Częstochowska Organizacja Turystyczna, Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.  

Częstochowa i Ourem są znaczącymi ośrodkami turystyczno – pielgrzymkowymi. W kaŜdym z tych 
ośrodków waŜną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku wśród odwiedzających odgrywają 
specjaliści z zakresu turystyki. Szczególnego znaczenia nabiera zatem potrzeba kształcenia 
wykwalifikowanych kadr w tej dziedzinie, dlatego najwaŜniejsze działania przewidziane w projekcie to: 
porównanie programów nauczania w szkołach kształcących specjalistów w dziedzinie obsługi ruchu 
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turystycznego, porównanie metod nauczania, porównanie profilu i oczekiwań studentów, porównanie 
sektorów turystyki biznesowej, wzmocnienie współpracy między szkołami, przedsiębiorstwami 
i studentami w definiowaniu aspektów istotnych dla kształcenia specjalistów obsługi ruchu 
turystycznego. 

W projekcie zakłada się uzyskanie następujących rezultatów: opracowanie elektronicznych 
publikacji na temat najlepszych międzynarodowych praktyk wypracowanych na bazie badań, ankiet, 
dyskusji podczas seminariów i warsztatów, w tym publikacja dokumentu: „Znaczenie 
profesjonalistów w promocji miejsc turystycznych”, przygotowanie raportu z sugestiami dotyczącymi 
modernizacji i aktualizacji programów kształcenia w dziedzinie turystyki, zwiększenie liczby szkoleń 
dla profesjonalistów z zakresu turystyki, wzmocnienie kontaktów między radami miejskimi, 
przedsiębiorstwami i innymi lokalnymi i regionalnymi podmiotami, wzajemna promocja Ourem 
i Częstochowy. 
 
Współpraca z miastami zaprzyjaźnionymi – kalendarium 
 
Edukacja 

Kontynuacja bilateralnej współpracy częstochowskich szkół z placówkami partnerskimi w Pforzheim, 
Bambergu i Vicenzy.  

10 stycznia – spotkanie w Urzędzie Miasta dyrektora generalnego Urzędu z grupą nauczycieli 
z Bambergu, hospitujących częstochowskie placówki 
 
1-3 marca – udział przedstawicieli władz miasta w posiedzeniu komitetów sterującego i naukowego 
międzynarodowego projektu „Sztuka i ziemia” w Vicenzy/Włochy. W trakcie spotkania dokonano 
analizy postępów w realizacji zadań projektu: zaangaŜowanie dzieci w działania edukacyjne 
i artystyczne, szkolenia dla nauczycieli, wpływ projektu na społeczność lokalną, mieszkańców, 
imprezy organizowane w ramach projektu. Podczas spotkania dyskutowano takŜe o ewaluacji 
i systematyzacji projektu oraz publikacji podręcznika dla nauczycieli  
 
20 czerwca - 10 lipca – udział studentki Instytutu Germanistyki AJD w międzynarodowym workshopie 
„Europa ojczyzną ?!” w Pforzheim w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”  
 
2-14 lipca – pobyt w Pforzheim 3 uczniów częstochowskich szkół średnich w ramach stypendium 
Klubu Rotary za dobre wyniki w nauce języka niemieckiego 
 
23-26 października – udział naczelnika wydziału Edukacji w seminarium z okazji 15-lecia współpracy 
Centrum Języków Europejskich NKJO z Gimnazjum w Bambergu 

 
Kultura 
 
23 lutego – wystawa mozaikowa w Pforzheim, poświęcona zbombardowaniu Pforzheim w dniu 23 
lutego 1945r. przez wojska alianckie. Mozaiki takŜe autorstwa uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 
 
22-25 marca – udział częstochowskiego zespołu Good Wibes w międzynarodowym festiwalu 
zespołów szkolnych w Pforzheim 
 
17-20 maja – udział radnych miasta Częstochowy w VI Międzynarodowym Festiwalu Kultur 
Narodowych „Wyspa Siedmiu Skarbów” w Kamieńcu Podolskim 
 
7-10 czerwca – udział radnych miasta Częstochowy w Dniach Berdyczowa, w tym w uroczystościach  
ponownego poświęcenia świątyni, Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
 
22-23 czerwca – występy w strefie Kibica Euro 2012 oraz podczas Festiwalu „Frytka Off” 
międzynarodowej orkiestry młodzieŜowej złoŜonej z muzyków z miast członkowskich Stowarzyszenia 
Miast Laureatów Nagrody Europy oraz z Pforzheim i Irkucka 
 
31 sierpnia - 3 września – udział radnych miasta Częstochowy w otwarciu Centrum Usług Twórczych 
Wschodniej Łotwy 
 
7-10 września – udział radnych miasta Częstochowy w obchodach Dni Winnicy 
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5-8 października – udział radnych miasta Częstochowy w Święcie Miasta Pińska 
 
15-19 listopada – występy w Pforzheim 4 muzyków oraz prezentacja prac 2 plastyków, stypendystów 
Prezydenta Miasta, w ramach projektu ArtQuake  
 
Zdrowie i pomoc społeczna  
 
9-14 lipca – kolonie integracyjne dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej z Pforzheim 
i Częstochowy 
 
27-31 sierpnia – wizyta studyjna w Nienburgu / Niemcy w związku z realizacją projektu w zakresie 
ekonomii społecznej 
 
9-13 października – rewizyta delegacji z sektora pomocy społecznej w Pforzheim. Zapoznanie się 
z funkcjonowaniem niemieckiego systemu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem  
integracji osób niepełnosprawnych, inkluzji, standardów pomocy osobom starszym, a takŜe  
moŜliwości realizacji wspólnych projektów ze środków unijnych. Częstochowianie byli zainteresowani 
takŜe aktywizacją zawodową oraz formami wsparcia dla długotrwale bezrobotnych 
 

Podpisanie Listu intencyjnego dot. projektu „Nowe kwalifikacje – lepsi nauczyciele” w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego: Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy dla wszystkich”, 
Działanie 6.1. Poprawa dostępności do zatrudnienia i wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie, 
Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie bezrobotnych na regionalnym rynku pracy 
 
Sport 

 
13-15 września – udział zawodników Klubu Bokserskiego Blau – Weiß z Pforzheim 
w międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Częstochowie 
 
22 września – udział sportowców z Altötting w międzynarodowym kryterium ulicznym „Złota Mila” 
 
Inne 
 
16-18 lutego – wizyta studyjna w Nadrenii–Westfalii, partnerskim regionie Województwa Śląskiego. 
Celem wizyty było zapoznanie się z przykładami rekonwersji obiektów poprzemysłowych znajdujących 
się na Szlaku Kultury Przemysłowej Zagłębia Ruhry. W programie ujęto takŜe prezentację praktyk 
niemieckich samorządów szczebla lokalnego i regionalnego w zakresie wykorzystania dziedzictwa 
industrialnego na potrzeby kultury.  
 
29 lutego - 4 marca – wizyta delegacji Częstochowy w Norwegii w ramach współpracy Politechniki 
Częstochowskiej i  Norweskiego Instytutu Badań Powietrza. Prezydent Częstochowy podpisał umowę 
o współpracy ze Skedsmo 
 
5-9 marca – wyjazd szkoleniowy dla przedstawicieli gmin członkowskich Związku Gmin Jurajskich do 
Drezna połączony ze zwiedzaniem Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin. W Pawilonie 
Polskim w Berlinie spotkanie z przedstawicielami POT i PIT 
 
10 marca – spotkanie Prezydenta miasta z delegacją Ogólnochińskiej Federacji MłodzieŜy, 
zrzeszającej 300 mln młodych Chińczyków 
 
12 marca – współorganizacja polsko-chińskiego spotkania biznesowego w Częstochowskim Parku 
Przemysłowym. W spotkaniu udział wzięli chińscy przedsiębiorcy z prowincji Heilongjiang, 
przedstawiciele branŜy samochodowej, petrochemicznej, paliwowej, budowlanej, elektrotechnicznej, 
energetycznej, turystycznej, przemysłu maszynowego, środków transportu i producentów rolnych. 
Z Częstochowy i regionu udział w spotkaniu wzięło ponad 30 firm  
 
16 marca – wizyta w Częstochowie delegacji władz miasta  Lepoglavy / Chorwacja. Delegacji 
towarzyszył Ambasador Chorwacji Ivan Del Vechio.  
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23 marca – wizyta  w Częstochowie uczniów z Izraela z Hayovel High School w ramach współpracy 
z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie. W programie pobytu m.in. 
spotkanie w Urzędzie Miasta oraz upamiętnienie ofiar częstochowskiego Getta przy ul. StraŜackiej 

 
22-24 marca  – robocza wizyta Burmistrza Miasta w Pforzheim. Podczas spotkania z Burmistrzem 
G. Hagerem omówiono plan współpracy na lata 2012-2013. W programie wizyty w partnerskim 
mieście były spotkania m.in. z władzami uczelni Fachhochschule, a takŜe z przedstawicielami Izby 
Przemysłowo – Handlowej Północnego Schwarzwaldu 
 
29 marca – spotkanie Prezydenta Miasta Częstochowy z Ambasadorem Wietnamu Nguyen Hoang 
 
29 marca - 03 kwietnia – udział władz miasta w seminarium w Lillestrøm / Norwegia. Celem pobytu 
w Norwegii było przygotowanie wspólnej aplikacji do funduszy norweskich w zakresie nauki, kultury 
i zarządzania miastem. Wspólne projekty realizował juŜ Norweski Instytut Badań Powietrza NILU w 
Lillestrøm i Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk podpisał porozumienie z Norwegami dotyczące wspólnego ubiegania się o fundusze 
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W spotkaniu uczestniczył równieŜ Wojciech Kolańczyk, 
Ambasador w Królestwie Norwegii i Republice Islandii.  
10-14 kwietnia – studyjna wizyta radnych Częstochowy w Parlamencie Europejskim 

11-12 kwietnia – wizyta w Częstochowie Polaków z Kazachstanu, Białorusi, Rosji i Ukrainy w ramach 
akcji „Wielkanoc w Polsce”. Urząd Miasta Częstochowy od kliku lat jest współorganizatorem ich 
pobytu w Polsce 

11-13 kwietnia – udział Prezydenta oraz zastępcy Prezydenta Częstochowy w wizycie studyjnej 
w ParyŜu w celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w gospodarce 
odpadami oraz poznanie zasad współpracy opartej na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym 

16-17 kwietnia – udział Prezydenta Miasta, jako członka delegacji rządowej, w konferencji na temat 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 

19 kwietnia – 10. jubileuszowa Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych w Urzędzie Miasta 
Częstochowy 

19-24 kwietnia – wizyta Prezydenta Częstochowy w Cincinnati w związku z udziałem w otwarciu 
w Skirball Museum wystawy „śydzi Częstochowianie. Współistnienie – Holocaust – Pamięć”. W czasie 
pobytu w Cincinnati Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk spotkał się m.in. z Jessicą R. Baron i Neilem 
Hensleyem z Regionalnej Izby Handlowej w Cincinnati oraz z Anne Capel z Europejsko-
Amerykańskiej Izby Handlowej, z przedstawicielami koncernu Procter and Gamble oraz kancelarii 
prawnej Thompson Hine obsługującej największe amerykańskie firmy. Prezydent nawiązał równieŜ 
kontakty z Uniwersytetem Cincinnati i Xavier University 

7-11 maja – udział rzecznika prasowego UM Częstochowy w wyjeździe szkoleniowym do Rumunii. 

29 maja – wizyta w Urzędzie Miasta Ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera. Ambasador 
spotkał się z zastępcą Prezydenta, a takŜe z przedstawicielami firm, mających związki z czeskimi 
kontrahentami oraz organizacjami przedsiębiorców (BCC, RIPH, Lewiatan, Izba Rzemiosła)  

1 czerwca – spotkanie dyrektora generalnego Urzędu Miasta z młodzieŜą z Collège Ecole Sainte-
Marie w Rouen, współpracującą z II Liceum Ogólnokształcącym oraz Gimnazjum nr 12 
w Częstochowie  

16 czerwca – udział przedstawicieli częstochowskiego Telefonu Zaufania w Jubileuszu 40-lecia 
Telefonu Zaufania Nordschwarzwald w Pforzheim 

22 czerwca – udział zastępcy burmistrza Pforzheim oraz Prezydenta Irkucka i towarzyszącej mu 
delegacji w międzynarodowej konferencji „Partnerstwo dla osób starszych" 

6 lipca – wizyta w Urzędzie Miasta Ambasador Tunezji Nadry Drije. Ambasador spotkała się 
z Prezydentem Miasta i przedstawicielami biur podróŜy  

8-20 lipca – udział asystent Prezydenta w staŜu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego 
w Brukseli, podczas którego zapoznała się w praktyce z funkcjonowaniem Komisji Europejskiej, 
Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz innych instytucji, zdobyła informacje na temat 
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moŜliwości i sposobów skutecznej promocji regionu w Brukseli, zasad lobbingu europejskiego 
oraz perspektywy finansowej na 2014 - 2020 

29 września - 13 października – staŜ zastępcy kierownika Biura Funduszy Europejskich w Biurze 
Regionalnym Województwa Śląskiego, podczas którego zapoznała się z załoŜeniami do perspektywy 
finansowej 2014-2020, praktycznymi przykładami realizacji inwestycji w formie Partnerstwa Publiczno- 
Prywatnego. Ponadto nabyła umiejętności skutecznego pozyskiwania i aplikowania o fundusze Unii 
Europejskiej (przygotowanie i realizacja projektów przez samorządy, organizacje pozarządowe 
i przedstawicieli sektora MSP) 

18 października – spotkanie Prezydenta Miasta z austriacką historyk sztuki dr Lisą Fischer, która 
przebywała w Częstochowie w związku z inauguracją Roku Klimta. W CJE zorganizowano wystawę 
poświęconą twórczości Klimta. 

23-29 października – wizyta zastępcy Prezydenta Częstochowy w Pekinie na zaproszenie Chińskiej 
Izby Gospodarczej w celu nawiązania kontaktów handlowych, promowania rodzimych produktów na 
rynku chińskim oraz zainteresowania strony chińskiej częstochowską ofertą inwestycyjną 

4-07 listopada – udział Prezydenta Częstochowy i dyrektora generalnego Urzędu Miasta 
w posiedzeniu Prezydium Stowarzyszenia Miast  Laureatów Nagrody Europy 

 
Inne 
 
15 listopada – konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy „Bezpieczna 
i odpowiedzialna opieka nad dziećmi przewlekle chorymi – konieczność zmian systemowych”. Celem 
konferencji było omówienie problemów związanych z leczeniem i rehabilitacją dzieci przewlekle 
chorych, zasad finansowania świadczeń w tej dziedzinie oraz wynikającą z nich konieczność 
przeprowadzenia zmian legislacyjnych, które godziłyby jednoczesne finansowanie świadczeń 
opiekuńczych i leczniczych. Brak takich rozwiązań zagraŜa prawidłowemu funkcjonowaniu Zakładów 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczych dla Dzieci, które zapewniają fachową opiekę dzieciom dotkniętym 
obciąŜeniami zdrowotnymi, niewymagającymi leczenia szpitalnego. Pracownicy Zakładów 
Opiekuńczo-Leczniczych i Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, a takŜe miejskich i regionalnych ośrodków 
pomocy społecznej mogli przedyskutować te problemy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wypracowania 
moŜliwych rozwiązań legislacyjnych oraz zmian systemowych dot. zasad finansowania zakładów 
opieki długoterminowej dla dzieci. 
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ZESTAWIENIE WYJAZDÓW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ ZAGRANICZNĄ W 2012 R. 
 

TABELA NR 84 

Nazwisko i imię Funkcja Miasto / Kraj Cel wyjazdu Termin Koszty 

Aleksander Wierny Naczelnik Wydziału KPS Nadrenia-Westfalia / 
Niemcy 

Wizyta studyjna celem zapoznania się z adaptacją 
obiektów industrialnych dla potrzeb kultury  

16-18.02.2012 2 853,77 
 

Krzysztof Matyjaszczyk 
Anna Potrzebowska 
Paweł Klimek 
Aleksander Wierny 

Prezydent Miasta 
Asystent Prezydenta 
Dyrektor Generalny 
Naczelnik Wydziału KPS 

Oslo/Norwegia 
Wizyta w ramach współpracy PCz i  Norweskiego 
Instytutu Badań Powietrza. Podpisanie Umowy o 
współpracy ze Skedsmo 

29.02.-
04.03.2012  

Przemysław Koperski 
Grzegorz Sikorski 

Zastępca Prezydenta 
Kierownik BFE Vicenza / Włochy Udział w posiedzeniu Komitetów Sterującego i 

Naukowego projektu „Sztuka i ziemia” 
01-03.03.2012 

 

Krzysztof Matyjaszczyk 
Paweł Klimek 
Janina Kulisiewicz 
Leszek Unton 

Prezydent Pforzheim/Niemcy Wizyta robocza. Omówienie planu współpracy na lata 
2012 - 2013 

21-24.03.2012  

Piotr Chrząstek 
Jerzy Kalinowski 

Podinspektor KPS Pforzheim / Niemcy Udział w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów 
Szkolnych 

22-25.03.2012 
 

Krzysztof Matyjaszczyk 
Jarosław Marszałek 

Prezydent Miasta 
Zastępca Prezydenta ParyŜ Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami 

stosowanymi w gospodarce odpadami 
11-13.04.2012 

 

Łukasz Kot  
Jacek Krawczyk 

Radny 
Radny Bruksela / Belgia Wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim 10-14-04.2012 

 

Krzysztof Matyjaszczyk 
Anna Potrzebowska 

Prezydent Miasta 
Asystent Prezydenta 

Oslo/Norwegia 

Udział w konferencji dot. Mechanizmu Finansowego 
EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wizyta 
w Skedsmo  celem omówienia moŜliwości współpracy 
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

16-18.04.2012 

 

 

Krzysztof Matyjaszczyk 
Anna Potrzebowska 

Prezydent Miasta 
Asystent Prezydenta 

Cincinnati / USA 

Udział w otwarciu wystawy „śydzi Częstochowianie 
Współistnienie – Holocaust – Pamięć” w Skirball 
Museum. Spotkania z przedstawicielami izb 
handlowych amerykańskich firm oraz władz m. 
Cincinnati.G. na temat moŜliwości współpracy na 
poziomie miast i środowisk akademickich 

19-24.04.2012 

 

 

Włodzimierz Tutaj Rzecznik Prasowy Rumunia Wizyta studyjna w ramach Związku Gmin Jurajskich 7-11.05.2012      1.320,84 

9 446,79

1 697,03

5 111,59

845,46

4 061,93

8 130,07

433,38

2 281,57
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ZESTAWIENIE WYJAZDÓW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ ZAGRANICZNĄ W 2012 R. 
 

TABELA NR 84 

Nazwisko i imię Funkcja Miasto / Kraj Cel wyjazdu Termin Koszty 

Maciej Wawrzkiewicz 
Ryszard Majer 
Łukasz Wabnic 
Jerzy Kalinowski 

Radni Miasta 
 
 
kierowca 

Berdyczów/Ukraina Udział w Dniach Berdyczowa 7-10 .06.2012 2 788,58 
  

Maciej Wawrzkiewicz 
Dariusz Kapinos 
Tomasz Blukacz 
Jerzy Chudobski 

Radni Miasta 
 
 
kierowca 

Kamieniec Podolski / 
Ukraina 

Udział w Dniach Kultury Polskiej, spotkanie z Polonią 17-20.05.2012 1 543,78 
 

Anna Potrzebowska Asystent Prezydenta Bruksela / Belgia 

StaŜ w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego, 
zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji unijnych 
oraz moŜliwościami i sposobami skutecznej promocji 
regionu w Brukseli oraz zasadami lobbingu 
europejskiego 

8-20.07.2012  

Jerzy Chudobski kierowca Londyn Przewóz zawodników Klubu Speedway Fan Klub 
Częstochowa 

1-7.08.2012 
 

BoŜena Szecówka  Z-ca Naczelnika 
Wydziału PZS Nienburg / Niemcy Wyjazd studyjny w związku z realizacją projektu z 

zakresu ekonomii społecznej 
27-31.08.2012 265,4 

5 952,12

3 371,82
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ZESTAWIENIE WYJAZDÓW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ ZAGRANICZNĄ W 2012 R. 
 

TABELA NR 84 

Nazwisko i imię Funkcja Miasto / Kraj Cel wyjazdu Termin Koszty 

Artur Gawroński 
Łukasz Wabnic 
Jerzy Kalinowski 

Radny 
Radny 
Kierowca 

Rezekne/ Łotwa Udział w otwarciu Centrum Usług  
Twórczych Wschodniej Łotwy, wizyta w Szkole Polskiej 

31.08.-
03.09.2012 

2.311,21 

Maciej Wawrzkiewicz 
Lech Małagowski 

Radny 
Radny 

Winnica / Ukraina Udział w obchodach Dni Winnicy 7-10.09.2012  
     2.301,67 

Anna Król-Wiśniewska Zastępca Kierownika 
BFE Bruksela / Belgia 

StaŜ w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego, 
zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji unijnych 
oraz przygotowaniami do nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020 

29.09.-
13.10.2012 

 

 

ElŜbieta Kunicka 
Barbara Gieroń 
Jerzy Chudobski 

Radna 
Radna 
Kierowca 

Pińsk/Białoruś Udział w Święcie Miasta Pińska 5-8.10.2012 1 445,91 
 

Przemysław Koperski 
Adrian Staroniek 
Grzegorz Sikorski 

Zastępca Prezydenta 
Naczelnik Wydziału PZS 
Kierownik BFE 

Pforzheim/Niemcy 

Wizyta robocza celem zapoznania się z 
funkcjonowaniem niemieckiego systemu pomocy 
społecznej oraz moŜliwościami realizacji wspólnych 
projektów ze środków unijnych 

9-13.10.2012 2 741,32 
 

Konrad Głębocki 
Ewa Lupa 

Wiceprzewodniczący RM 
Główny Specjalista NA 

Lourdes / Francja Udział w pogrzebie Honorowej Obywatelki 
Częstochowy Marii Teresy Chaubon 

18-20.10.2012      4.731,74 

Mirosław Soborak Zastępca Prezydenta Pekin / Chiny 

Wizyta na zaproszenie Chińskiej Izby Gospodarczej. 
Cel –nawiązanie kontaktów handlowych dla 
częstochowskich przedsiębiorców, promowanie 
rodzimych produktów na rynku chińskim oraz 
zainteresowanie strony chińskiej Częstochową jako 
miejscem godnym inwestowania.  

23-29.10.2012 

 

 

6 445,08

2 927,50
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ZESTAWIENIE WYJAZDÓW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ ZAGRANICZNĄ W 2012 R. 
 

TABELA NR 84 

Nazwisko i imię Funkcja Miasto / Kraj Cel wyjazdu Termin Koszty 

Ryszard Stefaniak Naczelnik Wydziału 
Edukacji 

Bamberg / Niemcy Udział w seminarium z okazji 15-lecia współpracy CJE 
z Gimnazjum w Bambergu 

23-26.10.2012 

 

 

Krzysztof Matyjaszczyk 
Paweł Klimek 

Zastępca Prezydenta 
Dyrektor Generalny UM 

Ankara / Turcja Udział w posiedzeniu Prezydium Stowarzyszenia Miast  
Laureatów Nagrody Europy 

4-7.11.2012 4.789,50 

 

1 755,74
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2012R TABELA NR 85 

Pełna nazwa 
szkoły/placówki 

Miasto/miasta partnerskie Nazwa placówki/placówek 
partnerskich 

Tytuł projektu Forma, miejsce i termin realizacji 
działań w 2012r. 

Źródło finansowania 
projektu 

Vicenza (Włochy) Urząd Miasta Vicenza 
 
Stowarzyszenie Progetto 
Mondo Mlal - Vicenza 
 
Stowarzyszenie Artystów 
Solstizio  

Stowarzyszenie,,Breza” - 
OsijekOsijek (Chorwacja) 

Stowarzyszenie,,Breza” – 
Osijek (Chorwacja) 

Występy dzieci promujące Projekt  - klub,, 
Politechnik” – styczeń 2012 
 
Impreza plenerowa na stadionie CKS 
Budowlani : ,,Afrykański Piknik:” – czerwiec 
2012 
 
Ewaluacja II etapu Projektu w Vicenzie 
(Włochy) – marzec 2012 
 
Wizyta podsumowujaca Projekt – Osijek 
(Chorwacja) – październik 2012 
 
Budowanie świadomości społecznej 
poprzez promowanie milenijnych celów  
rozwoju w mediach – TV Orion, Radio Jura, 
Gazeta Wyborcza, strona internetowa 
projektu – cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejskie Przedszkole nr 38 

Burkina Faso (Afryka) Stowarzyszenie Kobiet w 
Burkina Faso 

,,Sztuka i Ziemia - 
Innowacyjny model 
rozwoju i edukacji 
globalnej dla państw 
europejskich” 

Prezenty (paczka) dla dzieci i uczniów w 
Burkina Faso od  placówek 
częstochowskich uczestniczących  
w Projekcie 

Unia Europejska 
Urząd Miasta 
Częstochowy 

Badalona (Hiszpania) CEIP Salvador Espriu 

Bielsko – Biała (Polska) Szkoła Podstawowa nr 32 

Ancona (Włochy) Istituto Comprensivo Ancona 
Nord 

Venezia Mestre (Włochy) Istituto Comprensivo „ 
Francesco Querini” di 
Venezia Mestre 

Vesteroy (Norwegia) Attekanten skole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Izmir (Turcja) Karsiyaka Mustafa Resit 

Pasa Ilkogretim Okulu 

„Wind Rose” Platforma Twin Space wrzesień -grudzień 
2012 

Bez kosztów 
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 Lietuva (Litwa) Elsiu „Alzalyno” pagrindine 
mokykla 

Lietuva (Litwa) Taurages iovaru pagrindine 
mokykla, taurage 

Gron (Francja) Ecole elementaire de Grom  

Louth (Wielka Brytania) The King;s School 
ElyCambs 

Louth (Wielka Brytania) Grimoldby Primary School 

Asten (Holandia) St.Lambertusschool 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 8  
im. Haliny Poświatowskiej 

Hamrun (Malta) San Gorg Preca College, 
Hamrun GP Primary 

Taranto (Włochy) Direzione Didattica XXIII 
Circolo Scuola Primaria 
“R.Carrieri” 

Parnu (Estonia) Pärnu Ühisgümnaasium 

Jarvenpa (Finlandia)  
Oinaskadun koulu 

Olso (Norwegia) Sandbekken Ungdomsskole 

Swansea (Wielka Brytania) Ysgol Gymraeg Lon Las 

„My life – my 
choice” 
 

Wizyta przygotowawcza Włochy - grudzień 
2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Vicenza (Włochy) Urząd Miasta Vicenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 12 
im. Bolesława Prusa 

 

Organizacja pozarządowa 
Progetto Mondo Mlal 

“Sztuka i Ziemia. 
Innowacyjny model 
rozwoju i edukacji 
globalnej dla państw 
europejskich” 

Szkolenie nauczycieli, zajęcia dydaktyczne 
w szkołach, warsztaty artystyczne 
(plastyczne) dot. tematyki walki z 
ubóstwem i głodem, impreza z udziałem 
publiczności, prowadzenie kampanii 
fundraisingowej (zbiórka pieniędzy), 
przekazanie środków na realizację 
projektów w Burkina Faso 
Styczeń 2012r. – czerwiec 2012r. 

Unia Europejska 

La Bisbal de Falset 
(Hiszpania) 

Escola Montsant 

Haskovo (Bułgaria) OU „Sveti Ivan Rilski” 

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 17 im. Stanisława 
Wyspiańskiego 

Pinarbasi (Turcja) Ataturk Ilkogretim Okulu 

„Glabal Warming 
Watchers”  
 

wizyta robocza Polska - kwiecień 2012 
 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 
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wizyta robocza Rumunia - styczeń 2012 Santau (Rumunia) Scoala cu Clasele I-VIII 
Santau 

wizyta robocza Polska  - maj 2012 

Pecs (Węgry) Apaczai Nevelesi es 
Altalanos Muvelodesi 
Kozpont Gimnazium 

wizyta robocza Węgry - wrzesień 2012 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 26 

im. Tadeusza Kościuszki  

Konya (Turcja) Kadinhani Hoca Ahmet 
Yesevi Ilkogretim Okulu 

“Prioritized healthy 

Eating Tips In The 

Education life” 

 

wizyta robocza Turcja - listopad 2012 
 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Praga (Czechy) Zakladni Skola Jilovska Szkoła Podstawowa nr  33 
Im. Marii Kownackiej 

Londyn (Wielka Brytania) Hayes Secindary School 
The Ravensbourne School 

Wiele rąk czyni pracę 
lŜejszą 

wizyta studyjna - kwiecień 2012 
 

wizyta studyjna - październik 2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Saint Hilaire de Riez 
(Francja) 

Ecole Elementaire Henry 
Simon 

wizyta robocza Francja - luty 2012 
 

Stafford (Wielka Brytania) Flash Ley Community 
Primary School 

wizyta robocza Wielka Brytania - maj 2012 

 
 
Szkoła Podstawowa nr  34 
im. Aleksandra Hrabiego 
Fredry 

Arma di Taggia (Włochy) Istituto Comprensivo Arma 

„Miasto Europy” 

wizyta robocza Włochy - październik 2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Ankona (Włochy) Instituto Comprensivo 
Pasatora Piano Ovest 

Las Palmas (Hiszpania) Centro de Education Infantily 
Primaria „Iberia” 

Begles (Francja) Begles 

Katwijk (Holandia) Gaspar de Colignyschool 

Cheltenham (Wielka 
Brytania) 

Sherborne Church of England 
Primary School 

 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 42 
im. Jana Brzechwy 

Vasteras (Szwecja) Malmabergsskolan 

„Pachamama” wizyta robocza Hiszpania - październik 2012 Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Guadalajara (Hiszpania) Colegio Sagrado Corazon 
Agustinos Recoletos 

Rethymno (Grecja) 14th Primary School of 
Rethymno 

Glasgow (Szkocja) Balornock Primary School 

 
 
 
Szkoła Podstawowa nr  52 
im. Małego Powstańca 

Bagheria –Sycylia (Włochy) 3L.Pirandello 

„Latarnie łączą lądy” wizyta robocza Polska - marzec 2012 
wizyta robocza Włochy - czerwiec 2012  

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 
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Celle (Niemcy) Realschule Westercelle 

Most (Czechy) Zakladni Skola, Okruzni 1235, 
Prispevkova Organizace 

“Dzieci Europy. 
Jesteśmy róŜni, 
jesteśmy tacy 
podobni” 
 
 

wizyta robocza Niemcy - marzec 2012 
wizyta robocza Anglia - październik 2012  
zadania realizowane na terenie szkoły wg 
harmonogramu zawartego w aplikacji 
zaakceptowanej przez Agencję Narodową 
FRSE - cały rok 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Rochford (Wielka Brytania) Holt Farm Junior School 

 
 
 
 
Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi  
nr 53 im. Marii Skłodowskiej 
- Curie 

Lahti (Finlandia) Jalkarannan koulu 

wideokonferencje  
z uczniami fińskimi 

cykl połączeń wideokonferencyjnych 
słuŜących bliŜszemu poznaniu się uczniów 
polskich i fińskich  - styczeń i marzec 2012 

bez kosztów 

Sintava (Słowacja) Základná škola s materskou 
školou kráľa Svätopluka 

Iasi (Rumunia) Grădinia Cu Prelungit  
NR. 18 Przedszkole 

 
 
 
Zespół Szkolno- 
Przedszkolny nr 3 

Chieti (Włochy) 2 Circolo Didattico 

“Ratujmynaszą 
planetę 
rozpoczynając od 
naszych szkół” 

wizyta robocza Polska-  marzec 2012 – 
 
wizyta robocza Słowacja-  czerwiec2012 –  
 
wizyta robocza Rumunia - październik 2012-  
 
wizyta robocza Włochy -  grudzień 2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Gela Sycylia (Włochy) Scuola secondaria di primo 
grado Ettore Romagnoli w 
Gela 

Dunaharaszti (Węgry) Baktay Ervin Gimnazium  
Dunaharaszti 

“Drama journey of a 
coin throughout 
European history” 

wizyta robocza Włochy - maj 2012 
wizyta robocza Polska 2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Ateny (Grecja) 19th Athens High School 
Athena Pallada Ateny 

Nova Bana (Słowacja) Zakladna skola Jana Zemana 
Nowa Bana 

 
 
 
 
 
Gimnazjum Nr 1  
im. Jana III Sobieskiego 

Mersin (Turcja) Kurkcu Abdulkadir Persembe 
Vakfi Mersin 

“Christmas is all 
around you” 

eTwinning – cały rok  bez kosztów 
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Gimnazjum nr 2 im. 
Pokolenia Kolumbów  

Cantanhede (Portugalia) Argumento de Escolas 
Marques de Marialva  

„Projekty językowe 
na temat świąt” 

wysłanie prac na temat świąt w Polsce - 
poczta tradycyjna - grudzień 2012 
otrzymanie prezentacji w Power Point na 
temat Świąt w Portugalii – poczta 
elektroniczna - grudzień 2012 
 

Rada Rodziców przy 
Gimnazjum 

Hannut (Belgia) Collège Sainte-Croix et Notre-
Dame de Hannut 

Cusset (Francja) Lycée Professionnel Albert 
Londres 

Gimnazjum nr 7 
im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego 

Rzym (Włochy ) I.I.S. "Giovanni Falcone" 

„Eurofolies 2, Młodzi 
ludzie uczą młodych 
ludzi” 

podsumowanie projektu Francja - maj 2012  Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Cankaya (Turcja ) Noterler Birligi Iikogretim 
Okulu 

Poreć (Chorwacja ) T.O.Ś.-S.E.J.”Bernardo 
Parentin” 

Ermesinde (Portugalia) Agrupamento de Escolas de 
Sao Lourenco 

Garlasco (Włochy)  Duca degli Abruzzi 

“Wiadomość w 
butelce” 

nawiązanie kontaktu z koordynatorem 
projektu w Turcji. 
złoŜenie wniosku na wizytę przygotowawczą  
DO Agencji Narodowej  
listopad 2012 
wymiana korespondencji – cały rok 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Dziwiliszki ( Litwa) Szkoła Średnia  
im. A. Mickiewicza 

“Miasto dwóch 
narodów” 

nawiązanie kontaktu – październik 2012 
Szkolenie nauczycieli – grudzień 2012 
Wymiana korespondencji 

Fundusz Wymiany Polsko 
–Litewskiej  

 
 
 
 
 
 
 
Gimnazjum nr 8  
im. Polskich Olimpijczyków 

Tetrow (Niemcy) Gimnazjum  “Łączy nas sport “ Szkolenie nauczycieli- wrzesień 2012 
Nawiązanie kontaktu, znalezienie partnera, 
wymiana korespondencji – grudzień 2012 

Polsko – Niemiecka 
Wymiana MłodzieŜy 

Saloniki (Grecja) Model-Experimentelles 
Gymnasium der Universität 
Mazedonia 

“Direkt aus…” 
“EU- Rad” 

eTwinning bez kosztów 

Bukareszt (Rumunia) Scoala nr 17 “Pia Bratianu” EU- Rad eTwinning bez kosztów 

 
 
 
Gimnazjum nr 11 
im. Marii Pawlikowskiej - 
Jasnorzewskiej Bagneux (Francja) 

 
Es Saint Gabriel “EU- Rad”, “Direkt 

aus…” 
eTwinning bez kosztów 
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Walencja (Hiszpania) IES Benicalap 

Bratysława (Słowacja) ZŠ s MŠ Cadrova 

Pomáz (Węgry) Teleki-Wattay Müvészeti 
Iskola Pomáz 

Gimnazjum nr 12 
im. Jana Matejki 

Bechyně (Czechy) ZŠ Bechyně Libušina 164, 
Czech Republic 
 

 
“Szukanie Śladów 
Renesansu w 
Europie” 
 
 

 
wizyta robocza Polska - kwiecień 2012 
wizyta robocza Słowacja - czerwiec 2012 
 
 
 

 
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 
 

Budapeszt (Węgry) Szinyei Merese Pal 
Gimnazium 

Sevilla (Hiszpania) Instituto de Ensennanza 
Secundaria Vicente 
Aleixandre 

Istambuł (Turcja) Ozel Uskudar Baglarbasi 
Lisesi 

 
 
 
Gimnazjum nr 13  
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. 
Ignacego Jana 
Paderewskiego 

Orvieto (Włochy) Istituto di IstruzioneArtistics e 
Classica di Orvieto 

„Sztuka łączy nas w 
pokoju” 

wizyta robocza Hiszpania -  luty 2012 
wizyta robocza Polska -  czerwiec 2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Hauthalen (Belgia) Sint – Pouluscollege  
Gimnazjum nr 17 

Flensburg (Dania) Duborg Skolen  

“My word, your word 
our world” 

wizyta kończąca dwuletni projekt partnerski 
Polska - maj 2012 r. 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Cartagena (Hiszpania) Instituto Himenez “Women in our 
cultures” 

wizyta podsumowująca projekt Hiszpania-
marzec/kwiecień 2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
LLP-Comenius 

Eupen (Belgia) Königliches Athenäum Eupen “I am a teen like 
U.CU on Facebook” 

wizyta robocza Belgia  - listopad 2012 Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
LLP-Comenius 

Kilonia (Niemcy) Ernst Barlach Gymnasium - 
Kiel 

„Polska - Niemcy: 
wspólne zwyczaje 
oraz tradycje” 

wizyta gości z Niemiec - wrzesień 2012 
wyjazd grupy polskiej do Niemiec - 
wrzesień/październik 2012 

Fundacja Polsko-
Niemiecka Współpraca 
MłodzieŜy + uczniowie 
I LO 

 
 
 
 
 
 
 
 
I Liceum Ogólnokształcące  
im . Juliusza Słowackiego  

Forchheim (Niemcy) Ehrenburg Gymnasium - 
Forchheim 

„Polska - Niemcy: 
wspólna historia - 
wspólna przyszłość” 

wizyta gości z Niemiec - kwiecień 2012 - 
wyjazd grupy polskiej do Niemiec – czerwiec 
2012 

Fundacja Polsko-
Niemiecka Współpraca 
MłodzieŜy + uczniowie 
I LO + Urząd Miasta 
Częstochowa 
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II Liceum Ogólnokształcące 
im. Romualda Traugutta 

Rouen (Francja) College Ecole Sainte Marie dwustronna 
współpraca szkół 

wymiana młodzieŜy Francja - marzec 2012 
wymiana młodzieŜy Polska - maj/czerwiec 
2012 
 
 

wpłaty własne 
uczestników  

Pforzheim (Niemcy) Hilda-Gumnasium “Śladami Willego 
Brandte w 20 
rocznicę śmierci” 

wizyta robocza Niemcy - październik 2012 środki własne, 
Polsko-Niemiecka 
Współpraca MłodzieŜy 

Eğirdir (Turcja) Eğirdir Teknike ve Endϋstri 
Meslek Lisesi Denizcilik 
Meslek Lisesi 

Selb (Niemcy) Staatliche Realschule Selb 

Sola del Liri (Włochy) I.I.S “NICOLUCCI” 

Plzen (Czechy) Základní śkola  
Martina Luthera 

 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
im. dr Władysława 
Biegańskiego - III Liceum 
Ogólnokształcące 

Romansu-sur-Isere (Francja) Lycẻe Polyvalent du 
Dauphinẻ 

“Wspólne tworzenie 
lepszego świata” 

wizyta państw partnerskich Polska - listopad 
2012 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

 
 
V Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza 

Fuerth (Niemcy) Max Grundig Schule  “Comenius – Weźmy 
odpowiedzialność 
dzisiaj za lepsze 
jutro”  

wizyta studyjna – grudzień 2012r. Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Pforzheim (Niemcy) ) Hebel-Gymansium  “Co nas laczy, co nas 
dzieli” 

rewizyta uczniów w Pforzheim -
wrzesień/październik 2012  

Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodziezy 
srodki własne  

Bad Marienberg Europa-Haus  
 

seminarium dot. Unii 
Europejskiej  

tygodniowy pobyt na międzynarodowym 
seminarium - czerwiec 2012 

środki własne uczesntików  
 
 

Badajoz (Hiszpania) 
 

Colegio Diocesano San Atón 

Ladenburg (Niemcy) 
 

 
Carl-Benz-Gymnasium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX Liceum Ogólnokształcące 
im. Cypriana Kamila 
Norwida  

Adana Seyhan Anatolia Lycée 

Wizja dla Europy w 
XXI wieku” 

wizyta robocza Francja - grudzień 2012 Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 
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(Turcja) 

 
 
Zespół Szkół im. Jana 
Kochanowskiego  

Izmir ( Turcja ) NEV Ozel Okullari 
Guzelbahce Lisesi 

“Educational 
Tourism” 

eTwinning – cały rok 
wymiana e - maili w roku szkolnym 
2011/2012 
 
 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

Valladolid (Hiszpania) Centro Grial 

Helsinki (Finlandia) Koillis-Helsingin lukio 

Bonn (Niemcy) Kardinal-Frings-Gymnasium 

“Mind the Gap: Three 
European 
Generations” 
 

wizyta robocza Hiszpania – luty 2012 
wizyta robocza Finlandia – kwiecień  
wizyta robocza Polska – maj/czerwiec 2012 
 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 
oraz środki własne 

Kaposvar (Węgry) Epitoipari Faipari Szakepzo 
Iskola Kollegium 

Poznawanie 
funkcjonowania 
szkoły budowlanej na 
Węgrzech i firm 
budowlanych na 
rynku węgierskim.  

Współpraca od 1998r. – spotkania coroczne 
wizyta robocza Polska kwiecień 2012r.  
 

środki własne i fundusze 
Rady Rodziców. 

Rionero(Włochy) 
Turany (Słowacja) 

IISS”G..Fortunato” 
Spojena skola Turany  

“PodróŜowanie z 
komiksami” 

eTwinning – cały rok Bez kosztów 

Bad Freienwalde (Niemcy) VFBQ Wizyta 
przygotowawcza 

wizyta przygotowawcza do projektu LDV IVT  FRSE 

Bad Freienwalde (Niemcy) VFBQ “Technik na medal” przygotowanie wyjazdu 20 uczniów do 
Niemiec na staŜ 

FRSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Samochodowo 
– Budowlanych  

Bamberg (Niemcy) CJE Wymiana 
doświadczeń 

Wizyta nauczycieli staŜystów – styczeń 2012 Bez kosztów 
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Konya (Turcja) Naciye Mumcuoglu Anadolu 
Lisesi 

Vrontados (Grecja) 1st Vrontados Business 
School 

Mako (Węgry) Jozsef Attila Gimnazium 

Níjar (Hiszpania) I.E.S ” Villa de Nijar” 

 
 
 
Techniczne Zakłady 
Naukowe im. gen. 
Władysława Sikorskiego 
Technikum NR 5 

Taurianova (Włochy) Istituto d'Istruzione 
Superiore "G.F. Gemelli 
Careri" 

„Peace For  
Everyone” 

wizyta robocza Turcja – grudzień 2012 
 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

Reignier (Francja) Lycee d’enseignement 
professionnel rural prive 
J.Antide 
 
 
 

 
 
Zespół Szkół 
 im. Bolesława Prusa 

Razlog (Bułgaria) Vocational High Schod for 
Tourism and Catering 
“Nikola Stoychev” 
 
 

“Lokalni komicy i 
myśliciele uczący 
zasad bycia 
obywatelem świata” 

wizyta robocza Francja - marzec 2012 
wizyta robocza Polska - maj 2012 
wizyta robocza Bułgaria -  październik 2012 
 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
Program Comenius 

 
Samorządowy Ośrodek 
Doskonalenia  
 
 
 
 

Bamberg(Niemcy) Dientzenhofer-Gymnasium  
w Bambergu,  
Centrum Języków 
Europejskich – NKJO  
w Częstochowie 

 
Wizyta nauczycieli 
staŜystów 

Poznanie systemu oświaty w Polsce oraz 
systemu doskonalenia – styczeń2012 
Hospitacje lekcji w wytypowanych   
25 częstochowskich szkołach  
- styczeń 2012 

Urząd Miasta 
Częstochowa 
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XIX. ORGANIZACJA PRACY URZĘDU MIASTA 
 
Podstawowe regulacje organizacyjne i szkolenia 

W roku sprawozdawczym uporządkowano sprawy z zakresu regulaminu organizacyjnego urzędu. 
Poprzednio obowiązujący regulamin liczył 25 zmian, stąd powstała konieczność zredagowania 
nowego tekstu, który odzwierciedlałby nie tylko wprowadzone nowelizacje, ale równieŜ odpowiadałby 
standardom techniki prawodawczej. W trakcie pracy nad nową redakcją regulaminu przeprowadzono 
konsultacje zapisów z wydziałami oraz uproszczono zapisy dotyczące przytaczania ustaw, w oparciu 
o które funkcjonują jednostki organizacyjne urzędu. Efekt pracy: Zarządzenie nr k/15/12  Prezydenta 
Miasta Częstochowy z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Częstochowy. 

Mając na uwadze konieczność aktualizacji procedur z zakresu obiegu podstawowych dokumentów 
Prezydenta Miasta wdroŜono nowe Zarządzenie nr k/30/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dla wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy 
dotyczących aktualizacji podstawowych dokumentów w Urzędzie oraz obiegu i terminowości 
przekazywanych spraw. W zakresie wykonywania uchwał Rady Miasta Częstochowy, zapisy zostały 
doprecyzowane i rozszerzone w taki sposób, a by nie budziły one wątpliwości, która jednostka 
organizacyjna urzędu odpowiada za realizację uchwały. 

Kontynuowano zadania związane z aktualizacją regulaminów dotyczących spraw kadrowych. 
Uchylono poprzednio obowiązujący regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wdroŜono 
Zarządzenie Nr k714/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy 
oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budŜetowych. 
Uchylono poprzednio obowiązujące zarządzenie w sprawie słuŜby przygotowawczej i wdroŜono 
Zarządzenie nr k/23/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Miasta Częstochowy.  

W 2012 r. przeprowadzono 4 szkolenia celowe (wewnętrzne) dla pracowników Urzędu Miasta 
Częstochowy – liczba osobo/szkoleń 376 oraz 298 szkoleń doraźnych (zewnętrznych) – liczba 
osobo/szkoleń 421. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe w Urzędzie Miasta zdobyło 95 osób 
odbywających praktyki uczniowskie oraz 9 osób w ramach wolontariatu.  

W 2012 r. stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 
Na dzień 31 grudnia w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 804 osób, co stanowi 796,93 etatów.  

 
System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz kontrola zarządcza 

W ramach działalności Pełnomocnika ds. Systemu Jakości za nadrzędny cel w 2012r. uznano 
utrzymanie oraz dalsze doskonalenie w Urzędzie Miasta Częstochowy systemu zarządzania jakością 
wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Dokonano tego m. in. poprzez spełnienia wymagań normy 
w zakresie: 

- przeprowadzenia auditu wewnętrznego, 
- przeprowadzenia przeglądu systemu zarządzania jakością, 
- przeprowadzenia badań satysfakcji interesanta, 
- określenia celów jakościowych, 
- nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania jakością, 
- przeprowadzenia analizy rozstrzygnięć administracyjnych. 

Ponadto zintegrowano system zarządzania jakością z kontrolą zarządczą. Integracja 
ww. systemów jest przedsięwzięciem innowacyjnym w skali kraju. Zgodnie z zapisami, zawartymi 
w Zarządzeniu nr k/8/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Częstochowy, wszystkie wydziały 
opracowały rejestry ryzyka i przekazały do Pełnomocnika ds. Systemu Jakości. 

Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych 
UM stwierdzono, Ŝe nastąpiła identyfikacja ryzyka, polegająca na określeniu (nazwaniu) ryzyka 
zagraŜającego poszczególnym zadaniom przypisanym do realizacji jednostkom organizacyjnym 
Urzędu.  
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Postępowanie przy identyfikowaniu i analizie ryzyka polega na wykonaniu następujących kolejno po 
sobie czynności: 
- ustaleniu listy zadań i celów przypisanych do realizacji w jednostkach organizacyjnych Urzędu, 

których wykonanie naleŜy monitorować za pomocą wyznaczonych wskaźników; 
- przypisaniu ww. zadań do celów, określonych w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2010-2025 

(przyjętej Uchwałą Rady Miasta Nr Nr 520/XLV/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r.); 
- dokonaniu identyfikacji ryzyka, które związane jest z realizacją kaŜdego celu wymienionego dla 

jednostki organizacyjnej Urzędu;  
- określeniu zidentyfikowanego ryzyka; 
- przeanalizowaniu kaŜdego zidentyfikowanego ryzyka, w celu oszacowania:  

o prawdopodobieństwa jego wystąpienia – ocena punktowa w skali od 1 do 5,  
o wpływu jaki będzie miało ewentualne wystąpienie ryzyka – ocena punktowa w skali 

od 1 do 5;  
- określeniu występujących mechanizmów kontrolnych dla zidentyfikowanego ryzyka; 
- określeniu koniecznych do wprowadzenia mechanizmów kontrolnych/działań w celu 

zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka;  
- ustaleniu osób odpowiedzialnych za wdroŜenie działań.  

Punktowa ocena ryzyka umoŜliwia uporządkowanie rodzajów ryzyka wg ich wagi lub kryteriów 
matrycy punktowej oceny ryzyka podanych poniŜej 

Oddziaływanie 
      

Katastrofalne 5 10 15 20 25  

PowaŜne 4 8 12 16 20  

Średnie 3 6 9 12 15  

Małe 2 4 6 8 10  

Nieznaczne 1 2 3 4 5  

 
Rzadkie 

Mało 
prawdopodo

bne 
Średnie Prawdopodo

bne 
Prawie 
pewne 

Prawdopodobi
eństwo 

 

Wskazana powyŜej metoda umoŜliwia określenie rodzaju działań podejmowanych w celu 
zmniejszenia ryzyka: 

1) ryzyko znajdujące się w prawym, górnym rogu (kolor czerwony) - wymaga pilnej uwagi organizacji; 
2) ryzyko znajdujące się w środku matrycy (kolor Ŝółty) naleŜy omówić i monitorować. W pewnych 

wypadkach, organizacja moŜe podjąć dalsze działania; 
3) ryzyko znajdujące się w lewym, dolnym rogu (kolor zielony) to najniŜsze zagroŜenie dla 

organizacji. 

W Urzędzie Miasta Częstochowy na 2012 r. zidentyfikowano 291 rodzajów ryzyka (w 2011 r.  
zidentyfikowano 420 rodzajów ryzyka), z czego: 92 rodzaje ryzyka – kolor zielony (w 2011 
zidentyfikowano 147 rodzajów ryzyka) od 1 do 4 punktów, 173 rodzaje ryzyka – kolor Ŝółty (w 2011 
zidentyfikowano 206 rodzajów ryzyka) od 4 do 12 punktów, 26 rodzajów ryzyka – kolor czerwony 
(w 2011 r. zidentyfikowano 67 rodzajów ryzyka) od 15 do 25 punktów. Punktacja stanowi iloczyn 
oddziaływania ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego występowania. 
 

Stwierdzono, Ŝe 92 rodzaje ryzyka (kolor zielony) nie wymaga szczegółowego omówienia i nie 
stanowi zagroŜenia dla funkcjonowania Urzędu Miasta Częstochowy. Ryzyko to jest na bieŜąco 
monitorowane przez kierowników referatów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miasta 
Częstochowy. 173 rodzaje ryzyka (kolor Ŝółty) wymaga omówienia i naleŜy je monitorować. Najwięcej 
rodzajów ryzyka zidentyfikowano w Wydziale KPS (20 ), NA (17), BFR (12), OŚR (15), MN (11), BIK 
(11), IZ (11). 

Ryzyko to wymaga stałego monitorowania ze strony Kierowników jednostek organizacyjnych 
poprzez funkcjonujące juŜ mechanizmy kontrolne oraz zaproponowane działania w celu zmniejszenia 
ryzyka (samokontrola, kierunkowe szkolenia).  
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26 rodzajów ryzyka (kolor czerwony) zalicza się do najwaŜniejszych). Są to takie rodzaje 
ryzyka, które zagraŜają osiągnięciu celów strategicznych. Są one znaczące, jeśli chodzi 
o konsekwencje, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znaczne. Powinny być zredukowane lub 
wyeliminowane. Najwięcej rodzajów ryzyka na tym poziomie zostało zidentyfikowanych przez Wydział 
Ed (6), GK (6), NA (3), MN (3), BA, KPS, MPUP po 2, Zd, FK po 1. 

Identyfikacja ryzyka w ww. obszarach wymaga bardzo dobrej znajomości otoczenia zewnętrznego 
i uwarunkowań wewnętrznych. Są to działania o znaczeniu strategicznym, stąd powinny zostać 
przeprowadzone z duŜą starannością na wielu poziomach zarządzania. 

 

Audit wewnętrzny 

Od maja do lipca 2012r. przeprowadzono wewnętrzny audit planowy zgodnie z harmonogramem 
auditów, przygotowanym przez Pełnomocnika ds. Systemu Jakości. Audit wewnętrzny przeprowadziło 
czterech auditorów wewnętrznych, wyłonionych Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr k/3/11 
z 26 stycznia 2011r. Audit obejmował swym zakresem punkty normy PN-EN ISO 9001:2009 od 4 do 8 
(System Zarządzania Jakością w Urzędzie, Odpowiedzialność kierownictwa, Zarządzanie zasobami, 
Realizacja usługi, Pomiary, analiza i doskonalenie). Auditorzy zadali 13 pytań szczegółowych, które 
zostały przekazane Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz szereg pytań 
dodatkowych. Audit wewnętrzny nie wykazał niezgodności, jednak auditorzy wnieśli wiele 
spostrzeŜeń. Efekty przeprowadzonego auditu w postaci raportu zawierającego spostrzeŜenia i uwagi, 
zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych. 

 

Przegląd systemu zarządzania jakością 

Pełnomocnik ds. systemu jakości przeprowadził przegląd systemu zarządzania jakością, z którego 
sporządził „Raport z funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Częstochowy”. 
W raporcie dokonano oceny skuteczności funkcjonowania systemu jakości. Na raport składa się 
sprawozdanie z realizacji Polityki Jakości, wyniki auditów wewnętrznych, realizacja celów 
jakościowych, celów wynikających z procesów, działania korygujące i zapobiegawcze, informacje 
dotyczące skarg i wniosków, analizę rozstrzygnięć administracyjnych, wnioski kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz kierunki rozwoju organizacji (wnioski do realizacji). 

Badanie satysfakcji interesanta 

W maju i czerwcu 2012 roku przeprowadzono badanie opinii interesantów Urzędu Miasta 
Częstochowy. Badanie przeprowadzone zostało przez firmę Biostat w ramach Projektu: 
„Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, 
urzędach gmin i starostwach powiatowych” Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz 
ankiety składający się łącznie z 30 pytań o charakterze otwartym i zamkniętym. Do realizacji badania 
wykorzystano technikę wywiadu osobistego na losowej próbie 1070 osób korzystających w tym 
okresie ze świadczonych w Urzędzie usług.  

Na podstawie ww. badań stwierdzono, Ŝe w 2012r. ponad 90% interesantów pozytywnie oceniło 
jakość świadczonych usług przez Urząd Miasta Częstochowy. 

 

Cele jakościowe 

Cele zdefiniowano w Wydziałowym rejestrze ryzyka na 2012r. Do kaŜdego zadania zawartego 
w rejestrze określono cel oraz wskaźnik realizacji celu. Ocena realizacji celów nastąpi po zebraniu 
Meldunków z realizacji celu z poszczególnych Wydziałów. 

 
Dokumentacja systemu zarządzania jakością 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr k/25/12 z 10 października 2012r. wprowadzono nową Księgę 
Jakości Urzędu Miasta Częstochowy oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr k/26/12 
z 10 października 2012r. – nowe procedury zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009. 

W aktualnej Księdze Jakości zdefiniowano nowe procesy realizowane w Urzędzie oraz mapę 
powiązań między nimi. Obecnie zdefiniowano 22 kluczowe procesy. 
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Analiza rozstrzygnięć administracyjnych 

W 2012r. przeprowadzono dwukrotnie analizę rozstrzygnięć administracyjnych wydawanych 
w Urzędzie Miasta Częstochowy: za II półrocze 2011r. oraz I półrocze 2012r. W Urzędzie Miasta 
Częstochowy w II półroczu 2011r. wydano 60 664 decyzje, do których wniesiono 702 odwołania; 
w 172 przypadkach odwołania okazały się zasadne. W I półroczu 2012r. wydano 107 016 decyzji, do 
których wniesiono 569 odwołań, z których 202 były zasadne. 

Audit nadzoru 

W dniach 24 i 25 października 2012r. w Urzędzie Miasta Częstochowy został przeprowadzony 
audit nadzoru nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego 
z normą PN-EN ISO 9001:2001. Celem auditu, który obejmował swym zakresem realizację zadań 
wynikających z ustawy o samorządach gminnych i powiatowych, była weryfikacja skuteczności 
wdroŜonego systemu. Zakończył się on oceną pozytywną, utrzymującą waŜność certyfikatu na kolejny 
rok. 

 

Informatyzacja i podnoszenie poziomu obsługi administracyjnej 

 
W zakresie poprawy bezpieczeństwa w 2012 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa 

monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji 
miasta)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 (Priorytet VI ZrównowaŜony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duŜe miasta”). Przygotowano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. 
Przetarg wygrała firma TKP S.A. z Chorzowa, która zaprojektuje i zbuduje system monitoringu 
wizyjnego obejmujący 48 nowych kamer oraz podłączenie do systemu 18 juŜ funkcjonujących 
w mieście stanowisk kamerowych. Całość rozwiązania będzie funkcjonowała w oparciu o technologię 
światłowodową. Projekt przewiduje takŜe modernizację Centrum Operacyjnego Monitoringu 
zlokalizowanego w siedzibie StraŜy Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80, które docelowo będzie się 
składało z 13 stanowisk operatorskich. Przygotowanych zostanie równieŜ 7 dodatkowych stanowisk 
podglądowych zlokalizowanych w komisariatach policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

Systemem monitoringu wizyjnego zostaną objęte następujące dzielnice Częstochowy: 
Podjasnogórska (3 kamery juŜ funkcjonujące, 9 nowych stanowisk kamerowych), Śródmieście 
(11 kamer juŜ funkcjonujących, 10 nowych stanowisk kamerowych), Stare Miasto (4 kamery juŜ 
funkcjonujące, 10 nowych stanowisk kamerowych), Ostatni Grosz (8 nowych stanowisk kamerowych) 
oraz Raków (11 nowych stanowisk kamerowych).  

Realizacja inwestycji umoŜliwi stały monitoring niebezpiecznych obszarów, co bezpośrednio 
przełoŜy się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, turystów oraz pielgrzymów odwiedzających 
Częstochowę. Całkowity koszt projektu wynosi 4 105 942 zł, z tego 85% stanowią środki zewnętrzne.  
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PLANOWANE ROZMIESZCZENIE KAMER W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 
MONITORINGU WIZYJNEGO DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY BEZPIECZNY 
REGION (ETAP II W OBSZARZE REWITALIZACJI MIASTA)” 

TEBELA NR 86 

Numer 
kamery Opis lokalizacji kamery 

101 Park im. Staszica, w pobliŜu byłego Obserwatorium Astronomicznego 
102 Park im. Staszica w pobliŜu Muzeum 
103 PasaŜ S. Bareły. Park im. Staszica w pobliŜu Muzeum Techniki 
104 Park im. Staszica, w pobliŜu pomnika S. Staszica 
105 Ul. 3 Maja, przy Kortach Tenisowych 
106 Park 3 Maja, przy Pomniku S. Moniuszki 
107 Park 3 Maja 
108 SkrzyŜowanie ulic: Jasnogórska/ Popiełuszki na elewacji budynku MZD 
124 Skwer Solidarności, przy pomniku 
125 Skwer Solidarności 
126 Aleja Niepodległości 20/22, przy Pływalni MOSiR 
127 SkrzyŜowanie ulic: Aleja Niepodległości/ Równoległa 
128 Ul. Szczytowa, przy Gimnazjum 8 
129 Ul. Spadzista przy MDK 
130 SkrzyŜowanie ul. Bór/ Aleja Niepodległości 
131 Skwer ul. Iglasta 
132 SkrzyŜowanie ulic: Aleja Niepodległości/ ul. Powstańców Śląskich 
133 SkrzyŜowanie ulic: Aleja Niepodległości/ Jagiellońska przy „Jagiellończykach” 
138 Aleja Wojska Polskiego/ Bohaterów Katynia 
139 Aleja Pokoju/ Plac Orląt Lwowskich 
140 Aleja Pokoju przy wiadukcie DK-1 – po stronie wschodniej 
141 Ul. Próchnika 2, w pobliŜu budynku 
142 Skwer Junaków, przy Rezerwacie Archeologicznym, ul. Łukasińskiego. 
143 Aleja Wojska Polskiego, Trasa DK-1 przy kładce na ul. Okrzei 
144 Ul. Limanowskiego/ Gaczkowskiego naprzeciw Stadionu RKS Raków 
145 SkrzyŜowanie ulic: śarecka/ Limanowskiego 
148 Rondo Mickiewicza 
152 SkrzyŜowanie ulic: Aleja Armii Krajowej/ Aleja Jana Pawła II 
153 Ul. Nad Wartą, przy kładce 
154 Park przy SP22, ul. śabia, Zawodzie 
155 Ul. Mirowska 6 
157 Ul. Krakowska 30 
158 Ul. Krakowska 45 
159 Ul. Krakowska/ Mała 
160 Plac Armstronga/ Wilsona 
161 II Aleja 17, przy DH MERKURY 
162 II Aleja 33 
163 SkrzyŜowanie ulic: Łukasińskiego/ Okrzei 
164 III Aleja 65 [MCJ] 
165 Ul. Szymanowskiego 1 
166 Ul. Mirowska, most na rzece Warcie 
167 Aleja Sienkiewicza 
168 Ul. Warszawska/ Aleja Jana Pawła II 
169 Aleja Jana Pawła II/ Aleja Wojska Polskiego 
170 Ul. 3-Maja/ Wieluńska 
171 Ul. Ks. Wróblewskiego 
172 Ul. Limanowskiego 84/Okrzei 
173 Skwer przy ul. Prusa/ Ossowskiego 

 
W celu poprawy efektywności zarządzania Urzędem zakupiono aplikację PlanB-WPF, pozwalającą 

na tworzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Ustawą o finansach publicznych 
z dania 27 sierpnia 2009 roku. Aplikacja realizuje komplet zagadnień związanych z budŜetowaniem 
w JST i jednostkach podległych, począwszy od konstrukcji projektu budŜetu, przez uchwalenie 
budŜetu, zmiany do budŜetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, tworzenie zapotrzebowań na środki 
pienięŜne, aŜ po kompleksowe wielowymiarowe analizy budŜetu. PlanB-WPF współpracuje takŜe 
z systemem Besti@ w zakresie transmisji wymaganych załączników do uchwały budŜetowej. Aplikacja 
pozwoli na sprawniejsze zarządzanie finansami publicznymi, racjonalniejsze gospodarowanie 
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środkami, a takŜe zwiększenie przejrzystości polityki fiskalnej miasta.  
Dla usprawnienia pracy działu egzekucyjnego realizującego zadania wynikające z ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wdroŜono system pozwalający na elektroniczne 
przekazywanie tytułów wykonawczych z jednostek podległych, m.in. MOPS-u, PUP-u, MZDiT.  

Zrealizowano szereg działań dla zapewnienia sprawnej infrastruktury i bazy sprzętowej będącej 
w posiadaniu Urzędu, m. in: zakupiono 34 zestawy komputerowe, 5 serwerów aplikacyjnych 
i bazodanowych, 25 drukarek oraz 21 notebooków, co pozwoliło na wymianę najbardziej 
wyeksploatowanych jednostek. 

Zmierzając w kierunku poprawy efektywności pracy, a takŜe zwiększenia transparentności 
i przejrzystości działania samorządu zrealizowano bardzo trudny proces migracji wdroŜonego 
w Urzędzie systemu zarządzania dokumentami na nową platformę sprzętową i programową. 
Systemem EZD objęty został cały Urząd. Co warto podkreślić w aplikacji pracują wszyscy pracownicy 
Urzędu – począwszy od referenta, a skończywszy na prezydencie. EZD pozwala na bardzo szybkie 
wyszukiwanie dokumentów, daje moŜliwość prześledzenia ścieŜki, jaką dany dokument przebył w 
urzędzie oraz kontroli terminowości załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi. Interesant moŜe 
otrzymać "od ręki" (po zarejestrowaniu sprawy w systemie) potwierdzenie wpływu swojego wniosku. 
Na potwierdzeniu znajduje się numer kancelaryjny, na podstawie, którego Interesant moŜe sprawdzić 
status swojej sprawy w BIP-ie. Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu są 
między innymi poprawienie i przyspieszenie obsługi interesantów, znaczące zmniejszenie kosztów 
działania administracji przy zapewnieniu niezawodności i wysokiej jakości działania, a takŜe 
doprowadzenie stanu zasobów informacyjnych do postaci umoŜliwiającej dalszą ich integrację i lepsze 
wykorzystanie. Ogromną korzyścią z wdroŜenia EZD jest odmiejscowienie informacji. Kadra 
zarządzająca, jak równieŜ niektórzy pracownicy posiadają zdalny dostęp do zasobów urzędowych w 
tym EZD. UmoŜliwia to szybsze i bardziej skuteczne podejmowanie decyzji, a co za tym idzie 
przyspieszenie załatwiania spraw. Będąc poza urzędem pracownicy mogą zdalnie podejmować 
decyzje mając komplet niezbędnych informacji. 

Urząd Miasta Częstochowy jest teŜ jednym z nielicznych urzędów, który wdroŜył zapisy nowej 
instrukcji kancelaryjnej wybierając jako podstawowy system realizacji i dokumentacji spraw EZD.  

System Zarządzania Dokumentami zintegrowany został oczywiście z elektronicznymi skrzynkami 
podawczymi, które Urząd Miasta Częstochowy udostępnia na platformach www.sekap.pl oraz 
www.epuap.gov.pl. Dzięki temu elektroniczne wnioski złoŜone przez interesantów automatycznie 
wpływają do systemu, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Unikamy teŜ w ten sposób 
ewentualnych błędów przy przepisywaniu danych oraz racjonalniej gospodarujemy czasem 
pracowników. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców usług administracji publicznej - mieszkańcom 
i przedsiębiorcom znacznie rozszerzono ofertę usług realizowanych przez samorząd drogą 
elektroniczną. W 2012 roku zakończyła się realizacja projektu  „E-usługi dla mieszkańców 
Częstochowy” e_umCZ (Program Rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego; Priorytet II, Działanie 
2.2). W ramach projektu powstały 4 systemy:  
- Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (ZSIP) – umoŜliwia gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie danych o przestrzeni geograficznej miasta. Jego wdroŜenie pozwoliło na szeroki 
i bezpośredni dostęp do aktualnych, wiarygodnych i kompletnych informacji dotyczących 
przestrzeni geograficznej miasta i stanu jego zagospodarowania, 

- System Wspomagania Bezpieczeństwa Miasta (SWB) – stanowi dedykowane narzędzie 
informatyczne dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych 
z zarządzaniem kryzysowym, umoŜliwia dostęp słuŜbom ratowniczym, straŜy i inspekcji do danych 
przestrzennych zgromadzonych w ZSIP. SWB moŜe być wykorzystywany jako główna platforma 
do porozumiewania się i wymiany informacji o zdarzeniach, moŜliwych do wykorzystania zasobów 
ratowniczych pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za ład i bezpieczeństwo publiczne. Część 
danych z SWB będzie takŜe dostępna w portalu mieszkańca, stając się miejscem prezentacji 
istotnych bieŜących informacji związanych z bezpieczeństwem, 

- Geoportal Inwestora i Rynku Nieruchomości (GRN) – miejsce publikowania wszelkich informacji 
przestrzennych i opisowych związanych z procesami inwestycyjnymi Gminy i strukturą 
gospodarczą obszaru miasta. Jest to portal dedykowany szczególnie obecnym i przyszłym 
inwestorom. UmoŜliwiał będzie dostęp do szczegółowych informacji takich jak: mapa 
własnościowa, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sieci uzbrojenia terenu, mapa 
obrotu nieruchomościami wraz z bazą danych o nieruchomościach przeznaczonych do obrotu, 
mapa gospodarcza z rejestrem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  

- System Umawiania Wizyt w Urzędzie (SUW) – rozumiany jako wspólna platforma umoŜliwiająca 
udostępnianie usług elektronicznych słuŜących skróceniu czasu obsługi interesantów. System 
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umoŜliwi interesantom zdalne umówienie się na wizytę do Urzędu, uruchomienie elektronicznej 
procedury realizacji sprawy czy teŜ sprawdzenie, na jakim etapie załatwiania jest dana sprawa. 
Świadczenie usług elektronicznych odbywać się będzie w oparciu  m.in. o bezpośrednią 
komunikację z platformą SEKAP oraz ePUAP, gdzie Urząd Miasta Częstochowy posiada 
elektroniczne skrzynki podawcze.  

 
Całkowita wartość projektu wynosi: 7 437 453 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% co stanowi 6 318 211 zł, pozostała 
część środków to wkład własny.  

Kancelaria  

Działania Kancelarii Urzędu Miasta w 2012 r. ukierunkowane były na osiągnięcie następujących 
celów: 

- obniŜenie kosztów wysyłki korespondencji, 
- poprawę jakości obsługi mieszkańców, 
- usprawnienie pracy Urzędu Miasta, 

W roku sprawozdawczym wysłano z Urzędu Miasta: 

- 81855  listów za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
- 104609 listów poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem na teren Częstochowy za pośrednictwem 

firmy InPost, 
- 42816 listów zawierających decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego od osób fizycznych w ramach tzw. „akcji wymiarowej”; listy te doręczane były poprzez 
pracowników Urzędu Miasta Częstochowy. 

- pracownicy Kancelarii zarejestrowali w systemie DocMan 90689 pism, z czego 15116 pism 
wpłynęło drogą elektroniczną. 

 
Aby osiągnąć załoŜone cele wprowadzono następujące rozwiązania: 
- w roku 2012 korespondencję na terenie miasta Częstochowy (listy polecone ZPO) doręczał 

prywatny operator pocztowy – firma InPost; 
- do poprawy jakości obsługi mieszkańców przez Kancelarię Urzędu Miasta przyczynił się remont 

Kancelarii; w jego wyniku Kancelaria wraz z biurem podawczym stała się wizualnie częścią Biura 
Obsługi Interesanta, jest lepiej widoczna dla interesantów, którzy nie muszą juŜ szukać jej 
wchodząc wgłąb korytarza na parterze budynku; znacznej poprawie uległy takŜe warunki pracy 
osób wykonujących tam swoje obowiązki; 

- w celu usprawnienia pracy UM wykorzystywana jest zakupiona w roku 2010 maszyna 
do kopertowania. Została ona wykorzystana m.in. do zakopertowania decyzji podatkowych 
doręczanych w ramach tzw. „akcji wymiarowej”. Wykorzystanie urządzenia skutkowało przede 
wszystkim mniejszą ilością osób zatrudnionych w ramach tzw. „prac publicznych” przy 
przygotowaniu i rozliczaniu „akcji wymiarowej”. 

 
Koszty związane z wysyłaniem korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy InPost 

w roku 2012 (wraz z zakupem blaszek)  wyniosły 689 468,20 zł, z czego 369 641,20 zł był to koszt 
współpracy z firmą InPost. 

Koszty prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu wydawnictw ksiąŜkowych w roku 2012 zostały 
zmniejszone w stosunku do roku 2011 o 1 190,70 zł i wyniosły 9 403,48 zł. Od kilku lat, w celu 
zmniejszenia kosztów prenumeraty, utrzymywany jest trend odchodzenia od zamawiania prasy 
w postaci papierowej (m.in. dzienników) na korzyść ich wydań elektronicznych. 

W roku 2012 szczególną uwaga objęta była takŜe sprawność i terminowość doręczania decyzji 
podatkowych  w ramach tzw. „akcji wymiarowej”. Wprowadzona w roku 2006 zmiana organizacji 
doręczania decyzji podatkowych, polegająca przede wszystkim na wysyłaniu w jednej kopercie 
wszystkich decyzji podatkowych dla jednego podatnika, który jest właścicielem kilku nieruchomości, 
wciąŜ przynosi oszczędności. W 2012 r. wyniosły one 17433,60  zł. 

Osoby doręczające decyzje podatkowe pracowały w obrębie jednej dzielnicy miasta, co znacznie 
przyczynia się do poprawy skuteczności doręczeń. 

 



 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 
Strona 220 z 230 

Skargi i wnioski 

W roku sprawozdawczym w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez Prezydenta Miasta 
Częstochowy zarejestrowano łącznie 114 skarg i 6 wniosków. W tym czasie – w ramach postępowań 
skargowych – rozpatrzono 105 skarg i 6 wniosków (w tym 5 skarg dotyczących spraw z roku 2011). 
Do załatwienia w roku 2013 pozostały 4 skargi. 
 
Szczegółową informację dotyczącą załatwiania skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta 
Częstochowy w roku sprawozdawczym obrazuje tabela. 
 

TABELA NR 87 SKARGI I WNIOSKI ZAŁATWIANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA 
skargi wnioski 

Statystyka 

Liczba skarg/wniosków w rejestrze za 2012 r. 114 6 

Liczba skarg/wniosków załatwionych w 2012 r. 
(łącznie z zarejestrowanymi anonimami, skargami wycofanymi przez skarŜących, tzn. skargami 
niepodlegającymi rozpatrzeniu) 
w tym: 

115 6 

- z roku 2011 
(w tym 2 skargi z roku 2012, ale stanowiące kontynuację spraw z roku 2011) 

5 0 

- z roku 2012 110 6 

Liczba skarg/wniosków pozostałych do załatwienia w 2013 r. 4 0 

Sposób załatwiania skarg/wniosków 

Skargi/wnioski załatwione w postępowaniu skargowym 105 6 

Skargi/wnioski anonimowe oraz skargi/wnioski wycofane przez skarŜących 
(niepodlegające rozpatrzeniu, bez względu na okoliczność, czy jednostki organizacyjne urzędu 
podjęły działania w związku z wpływem anonimu) 

10 0 

Ogółem: 115 6 

Zasadność skarg/wniosków załatwionych w postępowaniu skargowym 

- skargi zasadne/wnioski załatwione pozytywnie 12 2 

- skargi niezasadne/wnioski załatwione negatywnie 24 3 

- inne 69 1 

Ogółem: 105 6 

Terminowość załatwiania skarg/wniosków w postępowaniu skargowym 

- załatwione do 14 dni 13 1 

- załatwione w terminie miesięcznym 88 5 

- załatwione z przedłuŜeniem terminu, zgodnie z art. 36 Kpa 4 0 

Ogółem: 105 6 

 
Ogólna tematyka spraw (skarg/wniosków) dotyczyła: 
- funkcjonowania jednostek organizacyjnych urzędu, w tym załatwiania spraw indywidualnych, 
- funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, 
- drogownictwa, 
- zachowania pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, 
- braku odpowiedzi lub niepełnej odpowiedzi na kierowaną korespondencję, 
- sytuacji w oświacie, 
- usług przewozowych. 
 

Do Prezydenta Miasta Częstochowy skierowano ponadto 41 skarg (w tym 1 anonim) niezgodnie 
z właściwością: 
- 24 skargi przekazano do załatwienia Radzie Miasta Częstochowy, w tym: 

- 20 skarg dotyczących działania kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
- 2 skargi dotyczące działania komisji rady miasta, 
- 2 skargi dotyczące działania przewodniczących rad dzielnic, 
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- 10 skarg dotyczących działania zarządów spółek przekazano do załatwienia radom nadzorczym 
(w tym 1 nie dotyczyła spółki miejskiej), 

- w odniesieniu do 4 skarg, z których 2 nie dotyczyły zadań prezydenta miasta, wskazano 
skarŜącym organ właściwy do ich załatwienia, 

- 1 skargę na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy (dyrektor przedszkola) 
przekazano do załatwienia Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, 

- 1 skargę przekazano do załatwienia zarządowi spółki; 
- 1 skargę przekazano zgodnie z właściwością organowi prowadzącemu szkołę niepubliczną. 
 
Biuro Obsługi Interesanta 

W ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg, wniosków oraz załatwiania indywidualnych 
spraw mieszkańców, prezydent miasta i zastępcy prezydenta miasta przyjęli ogółem 411 osób 
(z czego niektórzy interesanci byli przyjmowani kilkakrotnie). 
 

Na stanowiskach Biura Obsługi Interesanta przyjęto 57 169 osób. W rozbiciu na poszczególne 
wydziały wchodzące w skład biura liczba ta rozkładała się następująco: 

 
Wydział Rozwoju Miasta ……………………………………………………………………. 16 422 osoby 
Wydział Komunalny …………………………………………………………………………. 14 134 osoby 
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej …………………………………….. 11 479 osób 
Wydział Finansowo-Księgowy ……………………………………………………………... 11 266 osób 
Wydział Nadzoru i Administracji …………………………………………………………… 3 868 osób 

 
 

SPRAWY ZAŁATWIANE POPRZEZ BIURO OBSŁUGI INTERESANTA TABELA NR 88 

liczba wniosków wprowadzonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 11 999 

liczba sprzedanych dzienników budowy 
(na kwotę 4 357 zł, w tym 20 faktur VAT za sprzedaŜ 322 dzienników na kwotę 
1 162 zł) 

936 

liczba przyjętych wniosków w sprawach budowlanych 
(dotyczących pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych i innych zgłoszeń) 7 588 

liczba przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego 8 323 

liczba przyjętych wniosków w sprawach mieszkaniowych 
(dotyczących wynajmu mieszkań komunalnych na zasadach ogólnych, wynajmu 
mieszkań socjalnych, regulacji tytułu prawnego do mieszkania komunalnego, 
zamiany mieszkania) 

1 304 

liczba wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach 
i opłatach lokalnych 1 009 

liczba wydanych numerków dla psów 1 447 

liczba wpłat przyjętych poprzez terminale płatnicze na łączną kwotę 1 556 597 zł 
(terminale: informacja ogólna; stanowisko Wydziału Finansowo-Księgowego 
w ramach BOI) 

12 009 

 
W roku sprawozdawczym wprowadzono system oceny bezpośredniej jakości obsługi 

na stanowiskach Biura Obsługi Interesanta. Ocena dokonywana była przez interesantów, poprzez 
wrzucenie biletu z systemu przywoławczego do jednego z dwóch pojemników (interesanci 
zadowoleni/interesanci niezadowoleni), usytuowanych przed stanowiskami obsługi. W badaniu wzięło 
udział 3 825 osób, z czego pozytywnie jakość obsługi oceniło 90,5% interesantów. 
 
Udzielanie informacji publicznej na wniosek 

Od końca czerwca 2012 r. wnioski o udzielenie informacji publicznej (w tym ponowne 
wykorzystanie informacji publicznej) kierowane do Urzędu Miasta Częstochowy są ewidencjonowane 
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w Wydziale Nadzoru i Administracji (Biuro Obsługi Interesanta). W roku sprawozdawczym Biuro 
Obsługi Interesanta zarejestrowało łącznie blisko 120 wniosków w tym zakresie. 
 
Informacja o pracy Archiwum w okresie  

 
Wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych 
 
Wydano 61 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym: 31 zaświadczeń o zatrudnieniu, 9 postanowień 
o odmowie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu oraz 21 postanowień o odmowie wydania 
zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. 
 
Przyjmowanie dokumentacji 
 
Przejęto dokumentację kategorii „A”: 1 spis – 0,10 m.b. oraz kategorii „B”: 10 spisów – 18, 44 m.b. 
Razem 11 spisów – 18,54 m.b. 
 
Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego 
 

Dokończono porządkowanie wewnętrzne i paginowanie, umieszczono akta w teczkach 
bezkwasowych i pudłach archiwizacyjnych oraz sporządzono opis jednostek. Następnie 
zewidencjonowano je poprzez sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych i indeksów alfabetycznych. 
Sporządzono równieŜ notatki informacyjne. W sumie przygotowano do przekazania materiały 
archiwalne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie (33,66 m.b.), Miejskiej Rady 
Narodowej w Częstochowie (16,50 m.b.) oraz Zarządu Miejskiego w Częstochowie (0,33 m.b.). 
Razem 50,49 m.b. kompleksowo opracowanej dokumentacji. 

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI TABELA NR 89 

 Liczba 
udostępnień/wypoŜyczeń 

Liczba  osób korzystających z archiwum zakładowego 

  Pracownicy 
własnej 

jednostki 

Pracownicy 
innych jednostek 
organizacyjnych 

Osoby 
prywatne 

Udostępnienia 1788 1514 17 257 
WypoŜyczenia 809 789 20 0 

RAZEM 
 

2597 2303 37 257 

 

OGÓŁEM W 2012 R. SPORZĄDZONO 7 SPISÓW DOKUMENTACJI 
NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO BRAKOWANIA 

TABELA NR 90 

Urząd Miasta Częstochowy 

Lp. Nazwa jednostki Ilość metrów bieŜących (m.b.) Uwagi 

1.  Urząd Stanu Cywilnego 13,78 Zgoda AP na wybrakowanie 13,71 
m.b., jedną pozycję wyłączono do 
ekspertyzy 

2. Wydział Finansowo-Księgowy 1,32 Zgoda AP na wybrakowanie 
1,32 m.b. 

3. Wydział Organizacyjny 0,09 Zgoda AP na wybrakowanie 0,09 m.b. 

 
Urząd Miejski w Częstochowie 

4. Urząd Stanu Cywilnego 0,07 Wyłączono do 
ekspertyzy 

5. Wydział Organizacyjny 0,05 Zgoda AP na 
wybrakowanie 0,05 m.b. 

6. Wydział BudŜetowo-Gospodarczy 0,04 Zgoda AP na 
wybrakowanie 0,04 m.b. 
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Zlikwidowane gminne jednostki organizacyjne 

 

7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„GORAN” Sp. o. o. w Częstochowie 

0,02 Zgoda AP na 
wybrakowanie 0,02 m.b. 

Ogółem: 15,37  

 
 
Udzielanie informacji o miejscu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych przedsiębiorstw 

Udzielono ok. 1390 informacji. 
 
W ramach poprawy obsługi interesantów wykonano następujące usprawnienia: 

- przeniesiono kancelarię główną i wykonano prace adaptacyjne za kwotę 26.000 zł, 
- wybudowano parkingu rowerowy na dziedzińcu wewnętrznym dla pracowników oraz interesantów 

Urzędu Miasta za kwotę 4 500 zł, 
- wymieniono odpadających tynków sufitowych w całym skrzydle „B” na drugim piętrze, kwota 

15.000 zł 
- zakupiono system do liczenia głosów na potrzeby funkcjonowania sali sesyjnej16 400 zł, 
- zakupiono dwa schodołazy dla osób niepełnosprawnych do budynki Urzędu Stanu Cywilnego, 

kwota 26 000zł. 
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XX. BUDśET I OBSŁUGA FINANSOWA 
 

NajwaŜniejsze zadania w zakresie zagadnień finansowych to: 
- dbałość o prawidłowe planowanie budŜetu i jego realizację, 
- nadzór nad realizacją budŜetu w celu niedopuszczenia do przypadków naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, 
- utrzymywanie wskaźników bezpieczeństwa finansów publicznych, 
- egzekucja naleŜności podatkowych i niepodatkowych naleŜności budŜetowych. 

 

Dbałość o prawidłowe planowanie budŜetu i jego realizację 

Plan dochodów i wydatków budŜetu na rok 2012 ustalono uchwałą budŜetową Nr 277/XVII/2011 
Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. 
W trakcie roku, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych miasta, na podstawie 
uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta dokonywano niezbędnych zmian planu 
dochodów i wydatków budŜetowych. 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  

po zmianach na dzień 31.12.2012 r. 

TABELA NR 91 

Wyszczególnienie: Plan (w zł) 
I. Dochody ogółem, z tego: 979 465 731 

1. Dochody własne, z tego m.in.: 451 529 965 
- podatek od nieruchomości 125 600 000 
- podatek od środków transportowych 8 400 000 
- podatek od czynności cywilno-prawnych 12 800 000 

2. Subwencje 288 466 917 
3. Dotacje celowe 239 468 849 

II. Wydatki ogółem, z tego: 1 015 897 336 
1. Wydatki bieŜące 801 731 712 
2. Wydatki majątkowe 214 165 624 

 
W ciągu roku dokonywano bieŜących analiz zaangaŜowania planu i stopnia wykonania zadań 

pod kątem działań oszczędnościowych, mających na celu zrealizowanie najwaŜniejszych zadań 
publicznych. Istotnym problemem było wygospodarowanie środków dla oświaty i edukacyjnej opieki 
wychowawczej. Głównym źródłem pokrycia zwiększenia dla tych zadań były poczynione oszczędności 
w pozostałych wydatkach bieŜących oraz wolne środki, rozumiane jako nadwyŜka środków 
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca 
z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych. Potwierdzeniem dbałości o realizację budŜetu są jego 
dobre wyniki, niŜszy od planowanego deficyt budŜetu, dobra marŜa i nadwyŜka budŜetowa, 
zachowana prawidłowa relacja pomiędzy dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi. 

Nadzór nad realizacją budŜetu w celu niedopuszczenia do przypadków naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych 

W trakcie realizacji budŜetu prowadzono ciągły nadzór nad: 
- prawidłowym wydatkowaniem środków, tj. w granicach kwot określonych w planie finansowym, 

zgodnie z przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów przy danych nakładach; 

- prawidłowym ustaleniem, pobieraniem i odprowadzaniem dochodów budŜetu Państwa; 
- dokonywaniem przeniesień wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 
- prawidłowym wykorzystaniem dotacji celowych; 
- saldami rachunków bankowych jednostek organizacyjnych gminy; 
- maksymalnym wykorzystaniem środków na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami 

zewnętrznymi (środki UE, kredyt z EBI). 

Utrzymywanie wskaźników bezpieczeństwa finansów publicznych 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009r.) 
utrzymują do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłuŜania się jednostek samorządu 
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terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r., z późn. zm.) łączna kwota długu danej 
jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budŜetowego nie moŜe przekroczyć 60% 
wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budŜetowym. Jednocześnie, zgodnie 
z art. 169 ustawy z 2005 roku, łączna kwota przypadających w danym roku budŜetowym: 
- spłat rat kredytów i poŜyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z naleŜnymi w danym 

roku odsetkami od kredytów i poŜyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1, 
- wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele 

określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z naleŜnymi odsetkami i dyskontem od papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1, 

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
poręczeń oraz gwarancji, 

nie moŜe przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 
Relacje, o których mowa wyŜej, zostały zachowane i kształtowały się następująco: 4,7% (ustawowy 
wskaźnik do 15%) oraz 46,2% (ustawowy wskaźnik do 60%). 

W roku 2012 Agencja Fitch Ratings dokonała kolejnej oceny zdolności kredytowej miasta 
Częstochowy. Na podstawie wyników operacyjnych budŜetu miasta potwierdzono międzynarodowy 
długoterminowy Rating Częstochowy dla zadłuŜenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie 
„BBB” (potrójne B). Według oceny Agencji długoterminowa perspektywa ratingów Częstochowy 
jest stabilna i odzwierciedla dobre wyniki operacyjne miasta, wynikające z ostroŜnej polityki 
budŜetowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia bezpieczne wskaźniki zadłuŜenia. 

Egzekucja naleŜności podatkowych i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 

W okresie sprawozdawczym, do organu egzekucyjnego Gminy Miasta Częstochowy wpłynęło 
14 339 tytułów wykonawczych, obejmujących 29 rodzajów naleŜności podatkowych i niepodatkowych, 
przekazanych do realizacji przez Wydział FK, MZDiT, MOPS, OPOPA, PUP, zewnętrzne organy 
egzekucyjne, jak równieŜ 117 spraw cywilnych. 

W ramach egzekucji administracyjnej zrealizowano 11 165 administracyjnych tytułów 
wykonawczych na kwotę 19 642 457 zł, a w ramach prowadzonych sądowych postępowań 
egzekucyjnych zakończono 58 spraw cywilnych na kwotę 526 892 zł. Dochody z tytułu kosztów 
egzekucyjnych osiągnęły poziom 475 219 zł. 
Ponadto skierowano do sądu 69 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonując tym samym 
zabezpieczeń hipotecznych z tytułu wierzytelności cywilnoprawnych i publicznoprawnych na łączną 
kwotę naleŜności głównej w wysokości 4 970 785 zł. 

Obsługa długu miasta 

W ramach obsługi długu miasta dokonano spłaty zobowiązań wynikających z kredytów i poŜyczek 
zaciągniętych w latach poprzednich i przypadających do spłaty na 2012 r. w kwocie 33 841 552 zł 
oraz odsetek w wysokości 18 456 260 zł. Wszystkie naleŜności spłacane były terminowo. 

Działania zmierzające do prawidłowej realizacji dochodów miasta 

W 2012 roku dochody podatkowe i niepodatkowe wyniosły ogółem 178 993 515 zł. Dochody 
z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 138 787 766 zł i były wyŜsze o 7 507 978 zł w porównaniu 
z rokiem 2011. Na tę kwotę złoŜyły się głównie wpływy z: podatku od nieruchomości, podatku 
od środków transportowych, opłaty skarbowej. 
Dochody z tytułu naleŜności niepodatkowych wyniosły 39 720 363 zł. Są to głównie wpływy 
ze sprzedaŜy nieruchomości i lokali mieszkalnych, opłat komunikacyjnych (prawa jazdy, rejestracja 
pojazdów), uŜytkowania wieczystego gruntu, zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, dzierŜawy 
terenu i najmu lokali. 

Windykacja naleŜności podatkowych 

Prowadzono bieŜącą windykację naleŜności podatkowych, tj. wystawiono 16 014 upomnień 
na kwotę 26 375 915 zł oraz 4 829 tytułów wykonawczych na kwotę 6 822 463 zł. Wystawiono równieŜ 
830 odpisów tytułów wykonawczych na kwotę 4 351 652zł. 

W 2012 roku przeprowadzono 35 kontroli podatkowych, w tym 17 u osób fizycznych i 18 u osób 
prawnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli szacowany przypis dodatkowy wyniósł 1 200 470 zł. 

W trakcie roku rozpatrywano równieŜ zgłaszane przez podatników wnioski o udzielenie ulg 
w formie umorzeń, odroczeń lub rozłoŜenia na raty zaległości podatkowych. Wydano 250 decyzji 
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w zakresie udzielenia ulg podatkowych (w tym 146 decyzji pozytywnych) oraz 75 postanowień 
w sprawie wyraŜenia opinii o udzieleniu ulgi podatkowej dla Urzędu Skarbowego. Umorzenie 
zaległości podatkowych następowało jedynie w przypadku, gdy przemawiał za tym waŜny interes 
podatnika lub waŜny interes publiczny, a takŜe w przypadku braku moŜliwości wyegzekwowania 
zaległości podatkowych w trybie postępowania egzekucyjnego. Wydano 36 decyzji w zakresie 
umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 414 038 zł. 
 
BieŜące zmiany polityki rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Miasta Częstochowy. 

Zarządzeniem nr 1007/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 sierpnia 2012 r. dokonano 
zmian w obowiązującej w Urzędzie Miasta polityce rachunkowości. Główne zmiany dotyczyły 
wprowadzenia nowych kont syntetycznych oraz zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, typowych 
księgowań na poszczególnych kontach i korespondencji kont księgowych. 
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XXI. AUDYT I KONTROLE 
 
Audyt wewnętrzny 

Zadaniem audytu wewnętrznego jest wspieranie prezydenta miasta w realizacji celów i zadań 
jednostki. W roku sprawozdawczym badania audytorów były prowadzone w Urzędzie Miasta 
Częstochowy i czterech jednostkach organizacyjnych gminy. Dla większości badanych obszarów 
działalności, pomimo stwierdzonych uchybień, audytorzy wystawili pozytywną opinię co do 
adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, formułując jednocześnie zalecenia, 
których realizacja przyczyni się do usprawnienia pracy badanych jednostek. Efektami 
przeprowadzonych zadań audytowych było zapewnienie o prawidłowości działania, wzrost 
efektywności i skuteczności działania, doprowadzenie do działania zgodnego z prawem, zwiększenie 
efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej oraz identyfikacja znacznego ryzyka. 

W ramach realizacji zadań wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 
Częstochowy, w roku sprawozdawczym Zespół Audytu Wewnętrznego przeprowadził 4 zadania 
audytowe, w tym: 
- 3 zadania zapewniające: 

a) Projekt pn. „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego” 
realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego 
w Częstochowie, 

b) Kierowanie tytułów wykonawczych do właściwych zewnętrznych organów egzekucyjnych; 
c) Planowanie budŜetu miasta, 

- 1 zadanie w ramach czynności doradczych – Wzmocnienie systemu kontroli zarządczej 
w jednostkach oświatowych Gminy Miasta Częstochowy. 

Ponadto, przeprowadzono czynności sprawdzające realizację zaleceń wydanych po 3 audytach 
zrealizowanych w latach poprzednich, tj.: 
1) Proces rekrutacji pracowników Urzędu Miasta w latach 2008-2010, 
2) Wypełnianie wymogu składania oświadczeń o stanie majątkowym, wynikającego z art. 24h ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
3) Tworzenie i wdraŜanie opracowań planistycznych w zakresie przygotowywania warunków 

dla inwestycji, 
stwierdzając zadowalający stopień wykonania wydanych zaleceń. Dokonano takŜe oceny stopnia 
funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie miasta oraz w jednostkach organizacyjnych gminy 
w 2011 r. 
 
Kontrola zarządcza 

Wypełniając obowiązek wynikający z zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie 
zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach 
organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją (nr 559/11 z dnia 
28 listopada 2011 r.), w styczniu 2012 r. kierownicy jednostek organizacyjnych gminy złoŜyli 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2011 r. W odniesieniu do 88% jednostek, ich kierownicy 
oświadczyli, Ŝe funkcjonująca kontrola zarządcza była adekwatna, skuteczna i efektywna. Kierownicy 
pozostałych jednostek oświadczyli, Ŝe kontrola funkcjonuje w ograniczonym stopniu, wskazując 
jednocześnie działania, jakie planują podjąć w celu poprawy jej funkcjonowania. 

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr k/41/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 
15 grudnia 2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta 
Częstochowy, kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu dokonali w roku sprawozdawczym 
samooceny funkcjonowania tej kontroli w kierowanych przez siebie jednostkach za 2011 r. 
Samoocena oraz wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych dały podstawę do dokonania 
przez Głównego Audytora Wewnętrznego oceny stanu wdroŜenia i stopnia funkcjonowania 
poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej w urzędzie miasta oraz do złoŜenia 
stosownego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez prezydenta miasta jako kierownika 
urzędu miasta. Oceniając stan wdroŜenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Częstochowy, naleŜy 
stwierdzić, Ŝe stworzone w jednostce regulacje wewnętrzne zapewniają realizację wszystkich celów 
kontroli zarządczej, określonych w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w zakresie: 
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
- skuteczności i efektywności działania, 
- wiarygodności sprawozdań, 
- ochrony zasobów, 
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
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- efektywności i skuteczności przepływu informacji, 
- zarządzania ryzykiem. 
 
Działalność kontrolna 

W roku sprawozdawczym kontrole były realizowane przez pracowników wymienionych niŜej 
jednostek organizacyjnych urzędu: 
- Biura Kontroli, 
- Wydziału Edukacji, 
- Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
- Wydziału Komunalnego, 
- Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, 
- Wydziału Nadzoru i Administracji, 
- Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
- Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, 
- Wydziału Spraw Obywatelskich, 
- Wydziału Zdrowia, 
 
Wymienione jednostki przeprowadziły: 
- 52 kontrole w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, 
- 101 kontroli organizacji pozarządowych w zakresie oceny realizacji zadań publicznych 

finansowanych środkami z budŜetu gminy, 
- 2 kontrole w jednostkach organizacyjnych nienaleŜących do gminy, 
- 8 kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełnienia minimalnych wymogów wyposaŜenia 

pomieszczeń w obiekcie, 
- 30 kontroli stacji diagnostycznych pod względem zgodności z wymaganiami oraz prawidłowości 

prowadzonej dokumentacji i wykonywania badań technicznych pojazdów, 
- 65 kontroli ośrodków szkolenia kierowców pod względem sprawdzenia danych i ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami, prawidłowości szkolenia oraz prowadzonej dokumentacji, 
- 8 kontroli odbiorczych, w nowo tworzonych ośrodkach szkolenia kierowców, w zakresie zgodności 

warunków z obowiązującymi przepisami, zawartych w złoŜonym wniosku o wpis do rejestru 
przedsiębiorców, 

- 30 przeglądów placów manewrowych ośrodków szkolenia kierowców zlokalizowanych na terenie 
miasta, 

- 265 kontroli dotyczących spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, 
- 185 kontroli dotyczących spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolnych, 
- 225 kontroli dotyczących spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych. 
 
Szczegółową informację o liczbie przeprowadzonych kontroli i jednostkach je wykonujących 
przedstawia tabela. 

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2012 R. TABELA NR 92 

Lp. Jednostka kontrolująca Rodzaj jednostek 
kontrolowanych Liczba kontroli 

jednostki organizacyjne gminy 26 
1. Biuro Kontroli 

organizacje pozarządowe 1 

jednostki organizacyjne gminy 1 
2. Wydział Edukacji 

organizacje pozarządowe 3 

3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jednostki organizacyjne gminy 2 

4. Wydział Komunalny jednostki organizacyjne 
nienaleŜące do gminy 

2 

organizacje pozarządowe 30 
5. Wydział Kultury, Promocji i Sportu 

obiekty hotelarskie 8 

jednostki organizacyjne gminy 2 
6. Wydział Nadzoru i Administracji 

jednostki organizacyjne urzędu 18 
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KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2012 R. TABELA NR 92 

Lp. Jednostka kontrolująca Rodzaj jednostek 
kontrolowanych Liczba kontroli 

rolnicy (kontrola zawierania umów 
obowiązkowych ubezpieczeń OC 
rolników) 

265 

rolnicy (kontrola zawierania umów 
obowiązkowych ubezpieczeń 
budynków rolnych) 

185 

rolnicy (kontrola zawierania umów 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw 
rolnych) 

225 

7. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa 

organizacje pozarządowe 3 

jednostki organizacyjne gminy 1 
8. Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw 

Społecznych organizacje pozarządowe 62 

stacje kontroli pojazdów 30 

ośrodki szkolenia kierowców 65 

przedsiębiorcy prowadzący ośrodki 
szkolenia kierowców (kontrole 
odbiorcze) 

8 9. Wydział Spraw Obywatelskich 

przedsiębiorcy prowadzący ośrodki 
szkolenia kierowców (przeglądy 
placów manewrowych ośrodków 
na terenie miasta) 

30 

jednostki organizacyjne gminy 2 
10. Wydział Zdrowia 

organizacje pozarządowe 2 

Razem: 971 

 
Kontrole w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy miały charakter kontroli: 

- kompleksowych (obejmujących całokształt działalności jednostki w kontrolowanym okresie), 
- problemowych (obejmujących wybrane zagadnienia z działalności jednostki kontrolowanej), 
- doraźnych (interwencyjnych, których przeprowadzenie wynikało z potrzeby pilnego zbadania 

nagłych zdarzeń). 
Spośród 52 kontroli w tym zakresie, przeprowadzono: 

- 25 kontroli w jednostkach oświatowych, 
- 18 kontroli w jednostkach organizacyjnych urzędu miasta, 
- 2 kontrole w placówkach opieki zdrowotnej, 
- 3 kontrole w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu, 
- 2 kontrole w StraŜy Miejskiej, 
- 1 kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
- 1 kontrolę w śłobku Miejskim. 

 
Kontrole w 12 jednostkach organizacyjnych nie wykazały istotnych nieprawidłowości i odstąpiono 

od wydawania im zaleceń pokontrolnych. W pozostałych przypadkach, prezydent miasta wystosował 
zalecenia pokontrolne, zobowiązując kierowników do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
i uchybień, w zakresie: 
- rzetelności ewidencji wydatków budŜetowych, 
- stosowania procedur kontroli finansowej, 
- przestrzegania zasad rachunkowości, 
- błędów w sprawozdawczości, 
- gospodarki środkami pienięŜnymi i ewidencji obrotu kasowego, 
- ewidencji majątku rzeczowego, 
- ewidencji i rozliczania naleŜności, 
- przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych, 
- przestrzegania ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
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- przestrzegania regulacji wewnętrznych. 
 
Kierownicy kontrolowanych jednostek przedstawiali informacje o sposobie realizacji zaleceń 
pokontrolnych. W 2 przypadkach, o wynikach kontroli noszących znamiona przestępstwa 
(wykroczenia), powiadomiono organy ścigania (prokuraturę). W odniesieniu do 7 jednostek złoŜono 
zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych. 
 

NiezaleŜnie od opisanych powyŜej działań, w urzędzie miasta istnieje system kontroli 
funkcjonalnej następnej polegającej na sprawdzaniu prawidłowości i kompletności wykonywanych 
zadań, wykonywanej przez kierowników jednostek organizacyjnych urzędu. W 2012 r. 
przeprowadzono łącznie 224 kontrole. W ich wyniku kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu 
wydali 28 zaleceń w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości lub uchybień oraz usprawnienia 
funkcjonujących mechanizmów i procedur. Prowadzenie kontroli funkcjonalnych i realizacja zaleceń 
pokontrolnych wpływa na poprawę jakości wykonywanych zadań. 
 

W 2012 r. instytucje zewnętrzne przeprowadziły w urzędzie miasta 31 kontroli. Jednostki 
organizacyjne gminy były najczęściej kontrolowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Delegaturę w Częstochowie (jednostki oświatowe) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach (w związku z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Unii 
Europejskiej). W celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w następstwie 
prowadzonych kontroli na bieŜąco współdziałano z instytucjami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole. 
 
 


