PROTOKÓŁ Nr 57
obrad LVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy
odbytej w dniu 20 listopada 2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy,
przy ul. Śląskiej 11/13
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego.
Czas trwania obrad: od godz. 9

10

00

do godz. 12 .

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski dokonał otwarcia LVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta,
powitał przybyłych gości, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i przystąpił do
realizacji porządku obrad.
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad LVII Sesji Rady Miasta Częstochowy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski podziękował za 4 – letnią współpracę pracownikom
Urzędu Miasta, Radnym oraz Prezydentom wręczając im albumy dotyczące samorządu w Polsce.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski powołał na Sekretarzy obrad LVII sesji Radnych:
Dariusza Kapinosa i Krzysztofa Świerczyńskiego.
Ad. pkt 3.
Zmiany w porządku obrad.
Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy mają uwagi
do protokołu z obrad LVI sesji Rady Miasta.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie protokół z obrad LVI sesji
Rady Miasta.
Rada Miasta Częstochowy przy 26 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się przyjęła protokół obrad LVI sesji Rady Miasta Częstochowy.
Ad. Pkt. 5
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy za okres od 23 października do
20 listopada 2014 r.
Szanowni Państwo!
Na początku tradycyjnie przedstawię bieżącą informację finansową.
W okresie od 1 stycznia do 14 listopada 2014 roku do kasy miasta wpłynęło 914 mln 477 tys. zł. tj.
81,38 % planowanych dochodów, z tego:
- z tytułu subwencji miasto uzyskało 260 mln 564 tys. zł;
- z tytułu dotacji celowych 182 mln 946 tys. zł;
- dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 470 mln 967 tys. zł, w tym udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych 177 mln 409 tys. zł oraz podatek od nieruchomości 114 mln 768 tys.
zł. Ubytek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do
wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu wynosi 5 mln 691 tys. zł.
Ustalony w budżecie plan wydatków miasta w kwocie 1 mld 153 mln 217 tys. zł. został wykonany
w wysokości 875 mln 509 tys. zł, tj. w 75,91%.
Najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły:
utrzymania szkół i przedszkoli, na co przeznaczono 283 mln 549 tys. zł,
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utrzymania dróg - 155 mln 7 tys. zł,
utrzymania MOPS-u i placówek opieki społecznej - 98 mln 136 tys. zł,
Powiatowego Urzędu Pracy - 22 mln 588 tys. zł,
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, która otrzymała 14 mln 129 tys. zł,
realizacji zadań Urzędu Miasta i jego jednostek - 302 mln 100 tys. zł.
W okresie od 1 stycznia do 14 listopada br. zostały spłacone - zgodnie z terminami płatności - kredyty i
pożyczki w kwocie 17 mln 175 tys. zł. i odsetki w kwocie 8 mln 787 tys. zł (łącznie 25 mln 962 tys. zł)
Wysoka Rado!
Przypomnę krótko w porządku
uczestniczyłem ja lub moi zastępcy.

chronologicznym

niektóre

wydarzenia,

w

których

23 października wziąłem udział w uroczystościach jubileuszowych 20-lecia Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej połączonych ze ślubowaniem XVIII Turnusu Studium Dziennego
aspirantów PSP.
Tego samego dnia uczestniczyłem też w jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które w tym roku
obchodzi swoje 95-lecie. Podziękowałem wszystkim pracownikom częstochowskiego koła za
poświęcenie w pracy na rzecz dzieci oraz wręczyłem prezes miejskiego koła TPD Elżbiecie Gołdzie
pamiątkowy grawerton.
Korzystając z okazji chciałbym przypomnieć, że Częstochowa otrzymała tytuł „Miasta Przyjaznego
Dzieciom” za realizację licznych działań na rzecz dziecka i rodziny. Wyróżnienie przyznał Śląski
Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Doceniono liczne inicjatywy podejmowane przez
miasto dla dobra dzieci i rodziny, m.in. szereg programów zdrowotnych, działalność
Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, darmowy pobyt dzieci w miejskich przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych, budowę i modernizację placów zabaw przy przedszkolach, wprowadzenie
Karty „Rodzina +” i wiele innych.
24 października w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, podczas której wspólnie z
częstochowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ogłosiliśmy konkurs dla
architektów na koncepcję zagospodarowania i zabudowy najstarszego fragmentu miasta, czyli Starego
Rynku. Centralnym elementem aranżacji ma być Teatr Rzeźb Jerzego Kędziory. Na zwycięzcę czeka
nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji dotyczących przygotowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej obiektów objętych konkursem. Rewitalizacja Starego Rynku ma być
dofinansowana ze środków unijnych.
Tego samego dnia uczestniczyłem też w uroczystościach zorganizowanych przez Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Częstochowie z okazji Europejskiego Dnia
Seniora.
Szanowni Państwo!
25 października wziąłem udział w gali sportów walki Fight Night 9 zorganizowanej w Hali Sportowej
Częstochowa, podczas której legendarny polski pięściarz, Andrzej Gołota stoczył swoją pożegnalną
walkę.
28 października mój zastępca Ryszard Stefaniak uczestniczył w konferencji pn. „Partnerstwa lokalne i
rozwój przedsiębiorczości społecznej”. Zorganizowane przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”,
Urząd Miasta i centra integracji społecznej spotkanie służyło prezentacji modelowych Partnerstw
Lokalnych oraz przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie śląskim i dolnośląskim.
29 października mój zastępca Mirosław Soborak wspólnie z przedstawicielami władz województwa,
powiatu i służb mundurowych z okazji zbliżającego się Święta Wszystkich Świętych złożył wieńce i
zapalił znicze na grobie Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego na Cmentarzu Kule
oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza z 1920 roku i przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki w Alei
Sienkiewicza.
Tego samego dnia wziąłem udział w briefingu prasowym, podczas którego przekazałem prezesowi
Hali Sportowej Częstochowa Damianowi Lewandowskiemu, pas mistrzowski Andrzeja Gołoty, który
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bokser wręczył mi po swojej pożegnalnej walce w Częstochowie. Pas dołączył do kolekcji sportowych
pamiątek, która jest dostępna w Hali Sportowej Częstochowa dla wszystkich zwiedzających.
Również 29 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta podsumowano konkurs edukacyjny „Ekozwierz” zorganizowany przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Pogratulowałem
laureatom i wręczyłem im nagrody.
Wysoka Rado!
30 października uczestniczyłem w konferencji inaugurującej II edycję projektu „Młodzi-Kreatywni”,
realizowanego w ramach Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w
Częstochowie na lata 2013-2018. Celem strategicznym projektu jest rozwijanie kreatywności i
przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Tego samego dnia wziąłem też udział w finale Przeglądu Piosenki o Zdrowiu zorganizowanym w
Miejskim Domu Kultury. W przeglądzie udział wzięło ponad 140 dzieci z 19 placówek przedszkolnych.
Wspólnie z moim zastępcą Jarosławem Marszałkiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem
Wolskim wręczyliśmy dzieciom nagrody.
Również 30 października uczestniczyłem w uroczystościach pasowania na pierwszoklasistów
najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków oraz Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17.
Tego samego dnia oficjalnie przekazany został do użytku społeczności Rakowa nowy plac zabaw dla
dzieci, który powstał przy ul. Limanowskiego ze środków budżetu miasta w ramach lokalnej inicjatywy
mieszkańców.
Szanowni Państwo!
Pod koniec października Spółki X-Kom i Retail Service zostały użytkownikami wieczystymi działek
położonych w częstochowskiej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec o łącznej
powierzchni ok. 8,7 ha, na których będą inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy. Akty notarialne w
tej sprawie podpisałem wspólnie z Krzysztofem Ślęzakiem - dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu w
Mielcu, która zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec oraz prezesami obu firm:
Patrycją Jeromin-Jeziorańską (Retail Service) i Michałem Świerczewskim (X-Kom).
31 października wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym w sali sesyjnej Urzędu Miasta, podczas
którego przedstawiono założenia Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych i wybrano jej członków. Jej
zadaniem jest m.in. reprezentowanie rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy
dziecka, wspieranie takich osób, pomoc w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych.
Tego samego dnia mój zastępca Ryszard Stefaniak uczestniczył w symbolicznym otwarciu nowego
boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 11 i Szkole Podstawowej nr 11 w Gnaszynie.
Również 31 października wspólnie z moim zastępcą Jarosławem Marszałkiem wzięliśmy udział w
odsłonięciu ławeczki popularnego aktora teatralnego i filmowego, reżysera, dyrektora
częstochowskiego teatru – Marka Perepeczki. Ławeczka stanęła w III Alei, vis a vis Galerii Dobrej
Sztuki Muzeum Częstochowskiego i ławeczki Haliny Poświatowskiej.
Wysoka Rado!
3 listopada swoje setne urodziny świętowała częstochowianka Barbara Blachnicka. Wspólnie z
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Rafałem Bednarzem złożyliśmy jej życzenia i wręczyliśmy
kwiaty.
Tego samego dnia oficjalnie oddaliśmy do użytku nową halę sportową przy Gimnazjum nr 7 im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na Rakowie. Nowoczesny obiekt kosztował ponad 3 mln zł, z
czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ministerialnego
Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej wyniosło blisko 980 tys. zł
Również 3 listopada spotkałem się z drużyną futbolistów Saints Częstochowa, której udało się w tym
roku awansować do I ligi, zaplecza Topligi futbolu amerykańskiego w Polsce. Pogratulowałem
wszystkim zawodnikom udanego sezonu i życzyłem kolejnych sukcesów.
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5 listopada wziąłem udział w konferencji Specjalna Strefa Ekonomiczna sprzyja małym i średnim
inwestorom” zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Katowicką
Specjalną Strefę Ekonomiczną, Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec oraz firmę
audytorsko-doradczą KPMG. W konferencji uczestniczyło blisko 100 przedsiębiorców, przedstawiciele
wszystkich 14 stref ekonomicznych w Polsce i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. Uczestnicy
spotkania wysłuchali m.in. prezentacji o możliwościach dofinansowania działalności dla MŚP na lata
2014-2020, a także zasadach i perspektywach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej. Przedsiębiorcy poznali również częstochowską ofertą inwestycyjną w
lokalizacjach strefowych oraz wysłuchali doświadczeń inwestorów, którzy prowadzą działalność na
terenach stref.
6 listopada uczestniczyłem w kolejnym spotkaniu z cyklu „Śniadanie z Przedsiębiorcami”. Tym razem
głównym tematem była „Sukcesja po przedsiębiorcy”.
W tym samym dniu 13 par świętowało w Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz Złotych Godów.
Pogratulowałem wszystkim jubilatom i wręczyłem im Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
Również 6 listopada wziąłem udział w wernisażu prac artysty Bartosza Frączka, połączonej z
promocją miejskiego kalendarza zawierającego reprodukcje jego obrazów. W nowym kalendarzu
mieszkańcy odnajdą motywy z przestrzeni miejskiej – z reguły dobrze im znane. Kalendarz na 2015 r.,
podobnie jak w latach ubiegłych, wydany został w celach promocyjnych i będzie dystrybuowany
nieodpłatnie. Trafi do miejskich instytucji i osób współpracujących z Urzędem Miasta, a także do
oficjalnych gości Częstochowy. Tradycyjnie już część nakładu przeznaczona zostanie dla
mieszkańców. Od grudnia kalendarz będzie dystrybuowany w Miejskim Centrum Informacji
Turystycznej.
7 listopada mój zastępca Jarosław Marszałek uczestniczył w otwarciu kolejnego wielofunkcyjnego
boiska - przy Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie.
8 listopada wziąłem udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Akademii Polonijnej.
Tego samego dnia uczestniczyłem też w pikniku sportowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Sportowa Częstochowa.
9 listopada wziąłem udział w II Częstochowskim Dniu Sportu w Hali Sportowej Częstochowa. Dla
wszystkich uczestników przygotowano wiele atrakcji. Były pokazowe treningi i zawody sportowe.
Wszyscy chętni mogli się także zapoznać z działalnością i ofertą kilkudziesięciu częstochowskich
klubów sportowych.
10 listopada wspólnie z moim zastępcą Jarosławem Marszałkiem oraz Przewodniczącym Rady
Miasta Zdzisławem Wolskim przekazaliśmy dyrektorowi częstochowskiego pogotowia Januszowi
Adamkiewiczowi kluczyki do dwóch nowych karetek sfinansowanych w głównej mierze z budżetu
miasta. Nowe ambulanse wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt medyczny. Jestem pewien, że
ułatwią one pracę zespołom ratowniczym i pozwolą na szybką reakcję w sytuacjach, gdy niezbędna
jest natychmiastowa pomoc.
Tego samego dnia wziąłem udział w koncercie w Filharmonii Częstochowskiej zorganizowanym z
okazji Narodowego Święta Niepodległości. W czasie okolicznościowej uroczystości wręczyłem
wyróżnienia Miasta Częstochowy „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”. Otrzymali je doktor Kazimierz
Bieńkowski, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” oraz Jednostka Wojskowa Komandosów
z Lublińca.
11 listopada uczestniczyłem w obchodach Święta Niepodległości. Wspólnie z przewodniczącym Rady
Miasta Zdzisławem Wolskim złożyliśmy kwiaty na grobie Włodzimierza Zagórskiego, gimnazjalisty z
"Sienkiewicza", który zginął od kuli wycofującego się niemieckiego oddziału, pełniąc wartę przed
ratuszem w nocy z 11 na 12 listopada 1918 roku. Później wziąłem udział we mszy św. za Ojczyznę,
która została odprawiona w Archikatedrze. Po południu odbyły się główne miejskie obchody
narodowego święta – w alei Sienkiewicza i na pl. Biegańskiego.
Szanowni Państwo!
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12 listopada uczestniczyłem w symbolicznym otwarciu wyremontowanego Oddziału
Pediatrycznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony. Inwestycja kosztowała blisko 1,8 mln
zł, z czego aż 1 mln 700 tysięcy pochodzi z budżetu miasta. Przebudowane zostały pomieszczenia
oddziału na dwóch kondygnacjach. Oddział wyposażono także w nowy sprzęt, między innymi w
rozkładane łóżka dla rodziców, którzy teraz mogą w bardziej komfortowych niż dotychczas
warunkach towarzyszyć swoim chorym dzieciom.
W tym samym dniu wziąłem udział – wraz z moim zastępcą Jarosławem Marszałkiem - w otwarciu
kolejnego wielofunkcyjnego boiska, tym razem w Zespole Szkół nr 15 w dzielnicy Zawodzie –
Dąbie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 i Gimnazjum nr 19, które wchodzą w skład Zespołu mogą
na nim grać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa.
13 listopada uczestniczyłem w konferencji prasowej w Hali Sportowej Częstochowa dotyczącej
nowego projektu edukacyjno-sportowegp zakładającego stworzenie od nowego roku szkolnego w
wybranych szkołach podstawowych klas o profilu siatkarskim. To kontynuacja działań
upowszechniających siatkówkę wśród dzieci i młodzieży.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Częstochowska
Siatkówka” z prezesem Konradem Pakoszem na czele oraz „legendą” polskiej siatkówki Ryszardem
Boskiem, a także obecny kapitan AZS Częstochowa Michał Bąkiewicz i mój zastępca Jarosław
Marszałek.
Cieszę się, że tworzymy – wspólnie ze Stowarzyszeniem - warunki do rozwoju młodych talentów już
od szkoły podstawowej. Stawiamy na dalszy rozwój siatkówki w Częstochowie, a przyszłych mistrzów
trzeba szukać wśród tych najmłodszych.
Tego dnia wziąłem udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 25-lecia działalności w
Częstochowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Znalazłem
się wśród osób odznaczonych za zasługi na rzecz Towarzystwa.
W tym samym dniu mój zastępca Ryszard Stefaniak uczestniczył w konferencji podsumowującej
realizację projektu pn. „Edukacja bez granic” z komponentem ponadnarodowym,
współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tego samego dnia po południu, mój zastępca Jarosław Marszałek wziął udział w otwarciu nowego
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Rędzińskiej.
14 listopada otworzyłem konferencję warsztatową ”YAVNA ZMIANA - choroba psychiczna w
przestrzeni miejskiej”, organizowaną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami
Psychicznymi Yava oraz Urząd Miasta Częstochowy przy współudziale Akademii im. J. Długosza.
Celem projektu „YAVNA ZMIANA” jest promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym.
Tego samego dnia wziąłem udział w obchodach 15-lecia działalności firmy JMG, które były
połączone z konferencją techniczno-promocyjną, a odbyły się w Centralnej Szkole PSP.
W tym samym dniu wręczyłem nagrody laureatom konkursu „Kotyliony w Częstochowie na Dzień
Niepodległości – 11 listopada”, zorganizowanego przez „Stowarzyszenie Częstochowa 2020” i
Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Konkurs przeznaczony dla częstochowskich szkół podstawowych i
gimnazjalnych polegał na przygotowaniu najładniejszego biało-czerwonego kotylionu przez
poszczególnych uczniów oraz wykonaniu ich jak największej liczby przez szkołę.
Tego
samego
dnia
wziąłem
udział
w
roboczym
spotkaniu
związanym
z
otwarciem ruchu na wiadukcie w ul. Warszawskiej. MZDiT otrzymał zgodę na użytkowanie tego
ważnego fragmentu ulicy, na co niecierpliwie czekali kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej.
Przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy Aniołowa i Wyczerp, ale też ci, którzy jeżdżą DK-1, bo
ruch przestała tamować sygnalizacja świetlna, która umożliwiała zastępczy przejazd dołem, przez
trasę szybkiego ruchu.
Wiadukt w ul. Warszawskiej to istotny fragment zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej
związanego z całościową przebudową ul. Warszawskiej i Rędzińskiej. Teraz czekamy na kolejne etapy
realizacji inwestycji, która ma być zakończona do końca sierpnia 2015 r.
14 listopada po południu uczestniczyłem także w obchodach 31. Dnia Spożywców w ramach 49.
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Dni Techniki Regionu Częstochowskiego oraz w promocji książki Mieczysława Wyględowskiego
„Apteki i aptekarze Częstochowy”.
15 listopada wziąłem udział w obchodach jubileuszu częstochowskiego pisarza i publicysty Zbisława
Janikowskiego, który w tym roku skończył 75 lat.
Z końcem ubiegłego tygodnia zakończona została budowa nowoczesnego placu aktywności
ruchowej na Tysiącleciu, przy skrzyżowaniu alei armii Krajowej i ul. Dekabrystów. To największe, jak
dotąd tego typu zagospodarowane miejsce rekreacji w mieście. W ostatnim czasie oddaliśmy także do
użytku mniejsze place rekreacji ruchowej dla mieszkańców, które powstały w dzielnicach: Dźbów,
Stradom, Lisiniec, Zawodzie, Północ, Parkitka oraz Gnaszyn-Kawodrza. Place zostały wyposażone w
urządzenia outdoor-fitness, na których mogą ćwiczyć i dorośli i dzieci. Część z nich wyposażono też w
wielofunkcyjne urządzenia zabawowe. Zmodernizowany został również plac zabaw dla dzieci na
Zawodziu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Przypominam, że tylko w tym roku w Częstochowie – m.in. w wyniku wniosków zgłoszonych w ramach
lokalnych inicjatyw mieszkańców powstało 13 placów rekreacji ruchowej dla dzieci i dorosłych. Dzięki
takim inwestycjom miasto staje się bardziej przyjazne mieszkańcom.
Wysoka Rado!
Miło mi Państwa poinformować, że 7 listopada Fitch Ratings ponownie potwierdził
międzynarodowe ratingi długoterminowe Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz
krajowej na poziomie „BBB”. Zdaniem oceniających perspektywa naszych ratingów jest stabilna.
Miasto utrzymuje bezpieczny, umiarkowany poziom zadłużenia.
W komunikacie agencji Fitch napisano, że potwierdzenie ratingów odzwierciedla ciągle zadowalające
wyniki operacyjne, mniejsze zapotrzebowanie na nowy dług w porównaniu z innymi miastami,
korzystną strukturę zadłużenia oraz wysoką płynność.
Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna miasta w latach 2014-2016 wyniesie około 8% dochodów
operacyjnych czyli 75-80 mln zł. Będzie więc na poziomie osiąganym w przeszłości i powinna mniej
więcej dwukrotnie przewyższać koszty obsługi zadłużenia. Zdaniem Fitch, będzie to wynikało z
kontynuacji naszej polityki mającej na celu utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych poniżej
wzrostu dochodów.
Agencja prognozuje, że w wyniku inwestycji ogólne zadłużenie Częstochowy powinno pozostać na
umiarkowanym poziomie 50% rocznych dochodów bieżących. Wskaźnik spłaty długu ma wynosić
około 7 lat, czyli znacznie poniżej średniej zapadalności długu szacowanej na 14 lat. Większość
zadłużenia została zaciągnięta w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którego stosunkowo niski koszt
finansowania, dłuższy okres spłaty oraz równomierne rozłożenie rat obniża presję na budżet miasta.
Fitch podkreśla, że podobnie do sytuacji wielu samorządów w Polsce, budżet Częstochowy jest pod
presją wydatków operacyjnych. Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd
zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków głównie
w sektorach oświaty i pomocy społecznej.
W podobnym czasie Fitch – oprócz Częstochowy - potwierdził m.in. ratingi dwóch polskich miast
wojewódzkich dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej: Kielce mają ocenę nieco niższą (BBB), a Rzeszów – taką samą jak Częstochowa (BBB).
Wysoka Rado!
Zakończyliśmy też kolejne inwestycje drogowe. Przebudowana została ulica Jana III Sobieskiego na
odcinku od ul. Nowowiejskiego do alei Wolności. W ramach tego zadania wyremontowano też odcinki
ul. Śląskiej i Ogińskiego od ul. Sobieskiego do ul. Focha. W tym rejonie dobiegają też końca prace
związane z budową przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej. Zakończyliśmy
remont sporego odcinka ul. Srebrnej oraz alei Wyzwolenia na jezdniach sąsiadujących z pętlą
tramwajową. Za chwilę rozpoczniemy prace związane z przebudową ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu
do alei Armii Krajowej. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Kiedrzyńskiej na
długości ponad 200 metrów. Powstanie tam też małe rondo. Jezdnia z trzema pasami ruchu połączy
ulicę Kiedrzyńską z aleją Armii Krajowej.
Praktycznie gotowe są już także miejskie tereny inwestycyjne znajdujące się w tzw. strefie Skorki,
włączonej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (termin zakończenia prac przez wykonawcę
to koniec listopada). Kompleksowo uzbrojonych i zagospodarowanych zostało blisko 25 hektarów.
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Szanowni Państwo!
Przed terminem zakończyliśmy też prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach
prostopadłych do ul. Marynarskiej w dzielnicy Gnaszyn. Koszt trwającej od połowy ubiegłego roku
inwestycji to blisko 1,9 mln zł. W ramach zadania wykonano kanał sanitarny o łącznej długości ponad
3 km wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w sumie w 13 ulicach prostopadłych do ul.
Marynarskiej.
Dziękuję Państwu za uwagę, a ponieważ to ostatnie nasze spotkanie w obecnej kadencji samorządu,
jeszcze raz dziękuję Państwu za blisko cztery lata wspólnej pracy.

Ad pkt.6
Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy za okres od 23 października do 19
listopada 2014 roku
Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi reprezentował Radę Miasta podczas
następujących spotkań:
23 października w uroczystości pasowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 1
24 października na zaproszenie Aeroklubu Częstochowskiego oraz Częstochowskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego pierwsze
częstochowskie lotnisko Kucelina
Tego samego dnia na zaproszenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w obchodach Dnia Seniora.
Również 24 października w Przeglądzie Teatralno-Muzycznym Osób Niepełnosprawnych
„Maskarada” (M. Wawrzkiewicz)
28 października w jubileuszu 45-lecia Five O’Clock Orchestra „Tadeuszki jazzowe 2014”
Tego samego dnia w uroczystości pasowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 12.
29 października w uroczystości oficjalnego rozpoczęcia pracy Gabinetu Terapii Polisensorycznej z
wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia C-Eye dla dorosłych w NZOZ COiR Zdrowie sc.
Tego samego dnia w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w ceremonii złożenia kwiatów
wspólnie z Wicewojewodą Śląskim na grobie Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich (J. Nowakowski) oraz w promocji książki dla dzieci autorstwa Małgorzaty Sętowskiej
30 października w finale Drugiego Przeglądu Piosenki o Zdrowiu
Tego samego dnia w konferencji inaugurującej II edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego
„Młodzi-Kreatywni” jak i w Czwartkowym wieczorze z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum pt.: „W roli głównej Haydn”
31 października w uroczystym odsłonięciu ławeczki Marka Perepeczki oraz w koncercie jemu
poświęconym w Teatrze.
3 listopada w uroczystości otwarcia hali sportowej w Gimnazjum nr 7
Tego samego dnia w prezentacji nowej oddolnej inicjatywy samych częstochowian pt.: „Bądź z nami!
Poznaj SportPark Częstochowa!”
4 listopada w sesji podsumowującej projekt pn.: „Ludzie Rakowa”
6 listopada na zaproszenie Gimnazjum nr 5 w uroczystej wieczornicy pn.: „Przysięgam Ci, Polsko!” z
okazji Narodowego Święta Niepodległości.
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Tego samego dnia w spotkaniu z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego
8 listopada Dzień Sportu na Hali Sportowej przy ul. Żużlowej oraz w święcie Straży Miejskiej na ul.
Drogowców Przy Tesco.
Tego samego dnia w spotkaniu z Muńkiem Staszczykiem w Ratuszu
9 listopada w finale XV konkursu „Częstochowa w kadrze”
10 listopada w uroczystościach jubileuszowych Zespołów Gimnazjów imienia Marszałka Józefa
Piłsudskiego (E. Kunicka) oraz w uroczystym przekazaniu dwóch nowych karetek reanimacyjnych
dla Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Również 10 listopada w uroczystościach Dnia Niepodległości na Placu Orląt Lwowskich
Tego samego dnia z okazji obchodów 96 Częstochowskich Urodzin Niepodległej w uroczystym
koncercie z okazji Narodowego święta Niepodległości oraz wręczeniu wyróżnień „Tym, co służą
Miastu i Ojczyźnie”
11 listopada z okazji obchodów Dnia Niepodległości w uroczystym złożeniu kwiatów na grobie
Włodzimierza Zagórskiego
Również 11 listopada w uroczystym złożeniu kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza i pod
pomnikiem Księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie w Apelu pamięci i złożeniu kwiatów pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
12 listopada w uroczystości otwarcia nowo wyremontowanego Oddziału Pediatrycznego Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
Tego samego dnia na zaproszenie Zespołu Szkół im.
obchodów Święta Niepodległości

Jana Kochanowskiego w uroczystości

13 listopada w uroczystości jubileuszowej 25-lecia działalności Oddziału Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie.
14 listopada na zaproszenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w
uroczystym odsłonięciu po renowacji tablicy nagrobkowej rosyjskiej pielęgniarki oraz w uroczystym
spotkaniu z okazji wydania książki autorstwa dr med. Mieczysława Wyględowskiego pt.: „Apteki i
Aptekarze Częstochowy”
Tego samego dnia na zaproszenie Stowarzyszenia „YAVA” w konferencji pt.: „YAVNA ZMIANA” –
choroba psychiczna w przestrzeni miejskiej.
Również 14 listopada w uroczystości 20-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum
Pomocy dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
15 listopada w promocji książki Zbisława Janikowskiego pt.: „Remanent”, która odbyła się w Gaude
Mater oraz w premierze spektaklu Częstochowskiego Teatru Tańca pt.: „Witkacy”
Pierwszą sesję Rady Miasta VI kadencji odbyliśmy 1 grudnia 2010 r. Dzisiejsza to już LVII
sesja. Do chwili obecnej, nie licząc projektów z dzisiejszego porządku obrad, przyjęliśmy 1001 uchwał.
Rada przyjęła także 26 stanowisk.
Pastwo Radni złożyli 1443 interpelacje i zapytania.
Rada Miasta działała w 8 komisjach. Przez 4 lata odbyło się łącznie 509 posiedzeń. Spraw,
które Komisje w ciągu 4 lat poruszały, było blisko 1700. Szczegółowe sprawozdania ze swej
czteroletniej działalności złożyły wszystkie Komisje. Są one do wglądu w Biurze Rady Miasta.
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Ad pkt.7
Pytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Maciej Wawrzkiewicz Panie Prezydencie mam dwa krótkie
pytanie. Pierwsze dotyczy wiaduktu przy
Tesco. Mam pytanie czy tam był robiony audyt
bezpieczeństwa, bo to jest nowa droga oddana kilka dni temu, według mojej wiedzy doszło do dwóch
zdarzeń drogowych, niegroźnych, ale były przypadki. Także chciałem się zapytać czy był robiony
audyt i czy jest wszystko w porządku z geometrią tych jezdni.
Drugie pytanie jest troszkę bardziej skomplikowane dotyczy strefy płatnego parkowania.
Zgodnie z ustawa o drogach publicznych art. 13 pkt. 1 ust.f i 40 mówiący o tym, że gminy mają prawo
ustalać strefy płatnego parkowania. My jako rada gminy wykonaliśmy swoje zadanie, ustaliliśmy strefy
płatnego parkowania, ustaliśmy kwoty poboru natomiast na zarządcy drogi spoczywa obowiązek i tu.
cyt. pkt. 1 musi wyznaczyć miejsca przeznaczone na parkowanie w tym miejscach, przeznaczone na
parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnych
przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową i pkt. 2 ma możliwość wyznaczenia zastrzeżonych stanowisk
postojowych tzw. kopert w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach
lub całodobowo. Co to znaczy miejsc przeznaczonych do parkowania? To jest określone w warunkach
technicznych, które muszą być ustawione znaki pionowe i poziomie, muszą być wyznaczone fizycznie
miejsca do parkowania. My takich miejsc w Alejach nie mamy, co wynika z tego, że opłaty pobierane w
Alejach czyli w tych miejscach gdzie nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania są pobierane
nielegalnie. W związku z tym jest moje pytanie, właściwie jest to pytanie, które będzie miało wpływ na
budżet nowej Rady co w tym wypadku? Czy zarządca w Alejach, czy w Alejach wymalujemy znaki
poziome i z tego tytułu będziemy pobierali legalnie opłaty za parkowanie czy odstąpimy od pobierania
opłat w Alejach, to co z tymi opłatami, które zostały nielegalnie wniesione. Moim zdaniem jest to
bardzo poważny problem, bardzo poważne niedopatrzenie zarówno przez Radę Miasta jak i zarządcę
drogi.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konrad Głębocki Panie Prezydencie proszę o odpowiedź na
kilka pytań, myślę, że bardzo ważnych. Pierwsze pytanie – Panie Prezydencie czy wykorzystywał Pan
samochód do celów prywatnych w dniu, w którym spowodował Pan wypadek poważnie raniąc
motorowerzystę. Czy wprowadził Pan opinię publiczną w błąd twierdząc podczas konferencji
prasowej, że jechał Pan z zawodów na Wyrazowie podczas gdy zawody te skończyły się 3 godziny
wcześniej. Czy odpowiedź ma moje pytanie, którą od Pana otrzymałem, pismem na odpowiedź, że
wszystko co Pan miał do powiedzenia w tej kwestii odpowiadając na moje pytanie znalazło się w
Pańskiej wypowiedzi podczas sesji czy to oznacza, że również tą kwestię, o którą pytam. Ja nie pytam
o okoliczności samego wypadku, ja pytam o to czy przez 3 godziny wykorzystał Pan samochód do
celów prywatnych.
Jeżeli Pan odpowiada mi w piśmie, że Pan powiedział wszystko, a na sesji powiedział Pan,
że wszystkim zajmuje się prokurator to stawiam pytanie czy prokurator zajmuje się również
wykorzystywaniem do celów prywatnych przez Pana samochodu służbowego.
I jeszcze jedno pytanie czy Pan Prezydent nie uważa, że wybieranie oferty o 1 mln zł droższej,
ale za to z terminem minimalnym krótszym wykonania czy Pan nie uważa, że to już jest być może
rażąca niegospodarność. A do tego pytania skłania mnie także Pańska wypowiedź na jednym ze
spotkań kiedy na pytanie czy nie szkoda tego miliona? A no szkoda. Coś Pan przyznał tylko ja bym
chciał usłyszeć od Pana co Pan z tym zrobił z tą swoją konsternacją no i chciałbym usłyszeć czy
Pańskim zdaniem to jest gospodarność czy rażąca niegospodarność.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Nowakowski mam takie pytanie dlaczego z budżetu i
WPFu zniknęła przebudowa ul. Legnickiej, a z WPFu przebudowa ul. Sosnowickiej, były te zapisy i
ich nie ma. Gdzie poszły te środki, na jakie zadania poszły te środki z tych inwestycji.
Drugie pytanie - kto jest odpowiedzialny za terenowe wydawanie decyzji zrid, ponieważ z
zridu wypadła również ul. Legnicka i Lwowska. Kto jest odpowiedzialny za tę decyzję. Dziękuję.
Radny Jacek Krawczyk Panie Prezydencie w dalszym ciągu płoną ekrany akustyczne. Sytuacja się
bardzo często powtarza, są niszczone. W tej chwili był przetarg rozstrzygany, na zniszczone kolejne
elementy. Czy w końcu doczekamy się kamer monitoringu, które zabezpieczą te część i będą w końcu
dużo, dużo tańsze rozwiązanie niż kolejne naprawy ekranów. Każdy kto wie jak są położone te ekrany
to wie, że z jednej strony mamy DK1, a z drugiej mamy teren przy takim nieformalnym nazwijmy to
skwerku, zacienionym, gdzie nie ma lamp i bardzo łatwo doprowadzić do niszczenia tych ekranów
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akustycznych. Gdyby wcześniej Panie Prezydencie posłuchano to o co prosiłem i zamontowano
jedną, dwie kamery w tym miejscu dzisiaj pewnie oszczędzilibyśmy bardzo dużo pieniędzy i być może
udałoby się złapać podpalacza. W tej chwili mamy kolejne straty, przetarg nie obejmuje kolejne
przęsła, nie mamy osoby, która to podpala i w dalszym ciągu jesteśmy narażeni na koszty. Oczekuje
odpowiedzi na sesji czy ten temat będzie w końcu rozwiązany i czy te jedna czy dwie kamery
monitoringu się pojawią i zabezpieczą w końcu ekran akustyczny wzdłuż DK1, bo za chwilę nie będzie
w ogóle sensu naprawiać tych ekranów tylko trzeba będzie je rozebrać, bo one tracą już swoją
zdolność do ochrony przed hałasem. Czy MZDiT przeanalizował możliwość przebudowy tych ekranów
czy wprowadzenia takich elementów, które nie ulegałby podpalaniom, bo jeżeli będziemy
systematycznie powtarzać ten sam rodzaj materiałów i te same rozwiązania to nie będzie problemu,
żeby to podpalać, żeby to się tliło i za chwilę tych ekranów, które kosztowały w tamtej kadencji 3,5 mln
zł po prostu nie będzie. Dziękuję.
Radny Artur Gawroński Panie Prezydencie przy wymianie słupków trakcyjnych przy Alei Pokoju od
ul. Gilowej do ronda Reagana w wielu miejscach został rozkopany chodnik. Po wykonanych pracach
pozostały niezabezpieczone głębokie wyryw w chodniku. Jednocześnie w tym momencie te wyrywy
nie zostały w ogóle oznakowane, zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców szczególnie w godzinach
nocnych, którzy w tym rejonie idą do swoich domów. Moje pytanie jest kiedy ten chodnik zostanie
przywrócony do pierwotnego stanu i zostanie to wyremontowane. Dziękuję.
Radny Ryszard Szczuka Panie Prezydencie chciałem zapytać czy ma Pan świadomość, że jeżeli
Pan odpowie Koledze Głębockiemu na pytanie twierdząco, że wykorzystywał Pan samochód do celów
prywatnych to jedyną konsekwencją nie jest dochodzenie prokuratora, bo to nie jest sprawa
prokuratorska tylko zapłacenia podatku od uzyskanych korzyści za te 2 godziny prywatnego
wykorzystywania samochodu podatku do Urzędu Skarbowego. Tak tutaj nawiasem mówiąc od tego
pytania Kolegi Konrada Głębockiego.
Drugie pytanie, refleksja odnośnie tej taniości. Wszyscy oczekujemy, że w końcu zmieni się
ustawa, że wygrywają w przetargach oferty najtańsze, bo do czego to doprowadziło w kraju przy
budowie autostrad i wielu innych rzeczy wiemy i wiemy również z ostatnich doniesień, że tanio to już
Państwowa Komisja Wyborcza wybrała oferenta, żeby zrobił to tanio. Także z tą taniością byłbym
bardzo ostrożny. Każda inwestycja powinna być wykonana przede wszystkim dobrze, szybko, ale
niekoniecznie z oferty najtańszej. Dziękuję.
Radny Przemysław Wrona Panie Prezydencie mam pytanie, prośba dotyczącą cmentarza Kule.
Wielokrotnie i w tym roku i w roku ubiegłym poruszałem kwestię tego ogrodzenia przy cmentarzu.
Jesteśmy w trakcie składania wniosków do nowego budżetu 2015 i mam prośbę do służb Pana
Prezydenta, żeby spróbować mimo wszystko porozumieć się jakoś z zarządcą cmentarza. Ja na
pewno taki wniosek złożę odnośnie naprawienia tego muru przy cmentarzu. Wiem, że miasto
bezpośrednio nie ma takiego obowiązku, ale sami wiemy odwiedzając chociażby w listopadzie groby
zmarłych czy w trakcie roku, wygląda to na pewno fatalnie z roku na rok coraz bardziej ten mur się
sypie, żebyśmy spróbowali ze środków miasta spróbować razem z zarządcą naprawić. Ja spróbuję
złożyć ten wniosek, nie wiem na ile on będzie możliwy do wykonania, tu już jest ocena służb Pana
Prezydenta, ale spróbujmy razem z zarządcą wypracować jakieś rozwiązanie, bo naprawdę nie
wygląda to dobrze, wiele osób odwiedza spoza miasta jest to taka nie za dobra wizytówka miasta.
Dziękuję.
Radny Ryszard Majer Panie Prezydencie z dużym niepokojem i rozgoryczeniem przyjęliśmy
informacje o tym, że częstochowski odcinek autostrady po raz kolejny spadł z listy priorytetów
obecnego rządu mimo, że pojawiła się taka nadzieja, że on do 2020 r. będzie wykonany, znowuż jest
na liście rezerwowej. Częstochowa jest znowu pomijana przez Warszawę w rozdziale środków
centralnych i w związku z tym Panie Prezydencie jako gospodarz jakie działania Pan podjął, żeby
jednak przeciwdziałać tej destrukcji, która się dzieje, bo drodzy Państwo teoretycznie od Pyrzowic do
Łodzi, do Piotrkowa to jest obecnie jedyny, którego cały ciąg autostrady brakuje i niestety
dowiadujemy się, że nadal będzie omijał Częstochowę. Spodziewam się, że Pan Prezydent jako
gospodarz miasta razem z burmistrzami, z wójtami gmin pod częstochowskich podejmie albo już
podał jakieś skuteczne działania w związku z tym pytam o te działania już podjęte, ewentualnie o
plany. Dziękuję.
Radny Jacek Krawczyk ja tylko ad vocem do Kolegi Majera, jeżeli chodzi o ten odcinek autostrady to
chciałbym zauważyć, że może najpierw samorządy same zadecydują co chcą, bo to były wnioski
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samorządów, aby zrezygnować tej części A1 i wprowadzić tam drogę ekspresową i takie były apele,
żeby ten odcinek był bezpłatny, a także A1 powoduje to, że część gmin byłaby odcięta od dostępu do
A1 i wielu mieszkańców nie mogłoby dotrzeć do Częstochowy, więc może najpierw tutaj rozwiązać
problem i dojść do porozumienia, żeby później można było apelować łącznie czy ma być tam A1 czy
ma tam być droga ekspresowa, bo póki co to nawet samorządy w tej chwili nie są pewne jak ma
wyglądać ta autostrada. Przejechać, przejedziemy, dotrzemy do A1, a dla nas najważniejszy w tej
chwili jest odcinek w tej chwili obwodnicy, obejścia Częstochowy prowadzący w kierunku Gliwic i
łączących nas tam z autostradą. Natomiast na północ pojedziemy, jest to kwestia ustalenia pomiędzy
samorządami wspólnego stanowiska. Dziękuję.
Radny Krzysztof Świerczyński Panie Prezydencie wiem, że przed nami prezentacja budżetu na rok
2015, natomiast niezależnie od tego ja chciałbym zapytać o pewne sprawy w dzielnicy Raków, które
już o wielu lat pojawiają się chociażby we wnioskach budżetowych w dzielnicy Raków. Natomiast nie
bardzo ciągle widać przełożenie na realizację tych inwestycji, mam tutaj na myśli dokończenie
przebudowy Placu Orląt Lwowskich, która to przebudowa miała być zakończona w całości już w roku
2011. Tymczasem do tego roku może połowę z tego co było zaplanowane w ramach tej inwestycji
zaplanowaliśmy i stąd pytanie czy miasto ma zamiar w najbliższym czasie tą inwestycje dokończyć.
I druga ważna sprawa, która ciągnie się latami. Już w 20010 r. Rada Dzielnicy Raków miała
obiecane od ówczesnego pełniącego obowiązki Prezydenta koncepcję przebudowy układu drogowego
zaplecza Alei Pokoju, bo w chwili obecnej jest to praktycznie priorytet Rady Dzielnicy Raków i też
uważam, że słusznym byłoby przyjrzenie się temu tematowi i rozpoczęcie sukcesywnie modernizację
tego układu drogowego, który jest bardzo niewydolny, bo to jest układ drogowy z lat 50 – tych
poprzedniego stulecia, więc jakby konkludując i zadając pytanie co miasto zamierza w najbliższym
czasie zrobić z tymi tematami, bo uważam, że powinniśmy się tym zająć stąd to pytanie i proszę o
odpowiedź. Dziękuję.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wiele z pytań jest dosyć szczegółowych i
odpowiedź na nie będzie udzielona w formie pisemnej, ale na niektóre z nich odpowiem. Wiadukt, o
którym mówił Pan Przewodniczący Wawrzkiewicz był oddany do użytku po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie czyli wszystkie dokumenty dopuszczające do użytku były wcześniej uzyskane i dopiero
później kierowcy mogli z niego korzystać.
Pan Radny Głębocki pytał o to co działo się w ratuszu podczas jednej z debat i to sławne
szkoda. No Panie Radny ja jeszcze raz to powiem, żeby wszyscy mieli jasność, żeby nie było
wyciągane z całej wypowiedzi jedno słowo, którym się próbuje grać. Było pytanie dotyczące przetargu.
Ja wtedy wyjaśniłem, że Częstochowa stosuje to co wprowadziła własna nowelizacja ustawy o
zamówieniach publicznych, żeby w przetargach stosować nie tylko jedno kryterium np. cena i żeby nie
musieć wybierać najtańszej oferty w sytuacji kiedy ta oferta nie gwarantuje ani jakości wykonania
robót ani terminu, ani innych rzeczy, które są związane z tym czy będziemy się później cieszyli z
wykonania tych robót czy nie i w tym akurat zakresie szczególnie tutaj w sprawie dróg zależało nam
również w wielu postępowaniach przetargowych, żeby prace drogowe trwały możliwe krótko, żeby
mieszkańcy naszego miasta nie musieli stać w korkach dłużej niż to jest tylko konieczne. Dlatego
drugie z kryteriów było stosowane w różnych postępowaniach przetargowych. Wyjaśniłem to bardzo
dokładnie, nawet dokładniej niż tutaj dzisiaj teraz Państwu ze wszystkimi szczegółami. Natomiast na
moją odpowiedź na zadane pytanie, które powtarza się po raz drugi i trzeci, bo ktoś nie zrozumiał albo
nie chciał zrozumieć i pyta mnie czy nie szkoda - odpowiedziałem szkoda. Tak uważam, że szkoda.
Natomiast jest to zgodne z podjętymi procedurami, przepisami, mało tego ta inwestycja została
rozstrzygnięta o 1 mln taniej niż opiewał kosztorys inwestorski. Także Szanowni Państwo chyba
powinniśmy się cieszyć z tego, że te prace tak postępują. Ja usłyszałem od mieszkańców tam
mieszkających, że jeszcze nigdy nie widzieli, żeby inwestycja była tak szybko realizowana, żeby do
takich późnych godzin wieczornych prace trwały. Byli pod dużym wrażeniem w jaki sposób realizuje
się te inwestycje i chyba powinniśmy się z tego cieszyć, że uciążliwości związane z realizacją tej
inwestycji będą trwały krócej i mieszkańcy będą mogli cieszyć się z tej inwestycji szybciej niż teraz
próbować robić koło tego jakiś zamęt.
Panie Przewodniczący nie było żadnego prywatnego wykorzystania samochodu służbowego
czyli tutaj mogę uspokoić wszystkich nikt mnie nie ściga o zwrot podatku w tym zakresie. Natomiast
jeżeli już mówimy o sprawie zdarzenia drogowego. Ja nie pytam Pana Przewodniczącego czy to
prawda, że w swojej kadencji dwa razy miał zdarzenia drogowe Pan Przewodniczący Głębocki w tym
chyba jedno nawet przed samym Urzędem Miasta i jakoś nikt Pana nie pytał o to czy w jakich to było
okoliczności, jaki to miało wpływ w ogóle. Szanowni Państwo to są rzeczy, które się zdarzają, mogą
się zdarzyć każdemu z nas jest tylko pytanie jak ktoś później po tym zdarzeniu się zachowuje i jak
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sobie z tym radzi. Dla mnie to była trudna sytuacja i jakoś musiałem sobie z tym poradzić i radzę sobie
nadal. Ja rozumiem, że jest możliwość pogrzebania palcem w ranie w związku z tym każdy kto chce to
może tego palca tam wtykać. Natomiast chyba już w tym temacie zostało wszystko powiedziane i nie
ukrywam tutaj niczego, bo mówiłem to na brefingach prasowych po to, żeby mieszkańcy naszego
miasta mieli z pierwszej ręki informacje o tym ci się wydarzyło kiedy i jak i żeby nie krążyły legendy i
opowieści o tym jak to wyglądało.
Było pytanie o ekrany akustyczne. Jest właściwie kończone postępowanie wyłaniające firmę,
która ma naprawić te wszystkie szkody, które powstały w wyniku działania ognia na te ekrany i
dziękuję bardzo za zgłoszoną tutaj propozycję, że może warto by było tam zastosować jakiś
monitoring. Wydaje mi się, że powinniśmy dać popracować specjalistom z Miejskiego Zarządu Dróg,
żeby w taki sposób zastosowali takie możliwości, które uznają za stosowne. Wiem, że ten przetarg,
który jest teraz rozstrzygany zakładał jakby podwyższone warunki związane z niepalnością tych w
przyszłości zastosowanych ekranów czyli tych niepalnych elementów, które w ekranie zostały nie
spalone ale stopione, bo pod wpływem ognia te elementy nie paliły się, ale topiły, ale pozwólmy
popracować Miejskiemu Zarządowi Dróg, jeżeli się sprawi to będziemy mieli sprawę załatwioną, a
jeżeli nie to być może taki wniosek jak Pana Radnego będziemy musieli zastosować i zastanowić się
nad tym co tam zrobić, żeby nie musieć wydawać kolejnych pieniędzy.
Autostrada A1 odcinek od Pyrzowic do Częstochowy łącznie z obwodnicą naszego miasta jest
w realizacji, zostały wydane decyzje Wojewody, pozwolenie na budowę z klauzurą natychmiastowej
wykonalności, jest w trakcie rozstrzygania przetarg na wykonawców, ta inwestycja też jest wpisana na
listę podstawową i w kontrakcie terytorialnym jako priorytetowa dla naszego województwa.
Rzeczywiście na liście rezerwowej jest odcinek od Częstochowy na północ. Tu właściwie każdy ma
rację i to co mówił Pan jednej i drugi z Radnych, ten czas, który przed nami, najważniejszy dla nas i
najbardziej pożądany i oczekiwany jest obwodnica dla miasta Częstochowy, najlepiej właśnie
bezpłatna i o to też zbiegamy w wielu różnych interwencjach oraz odcinek łączący nas z Pyrzowicami
to jest nam potrzebne jak powietrze. Odcinek ten na północ dla nas może i korzystny, dla regionu już
się zaczynają zastanawiać samorządy czy jest korzystny, bo wtedy odetnie ta autostrada wszystkie
miejscowości na północ od Częstochowy tak jak rzeka odcina od świata. Dzisiaj miejscowość
Kruszyna i wiele jeszcze innych gmin mają wyjazd poprzez DK1 zarówno na północ jak i na południe
kiedy tam będzie tam autostrada i kiedy będą mogli z niej skorzystać. Nie będzie wjazdów na te
autostradę, będą musieli drogami lokalnymi dojechać do najbliższego węzła i dopiero w tym węźle
wjechać na autostradę czyli załóżmy z Kruszyny będą musli dojechać do Mykanowa drogami
gminnymi, a w Mykanowie wjechać na autostradę po to, żeby jechać w kierunku Radomska. I dzisiaj
samorządy się nad tym zastanawiają i samorządy zgłaszają różne propozycje czy aby przypadkiem
nie zrobić rozwiązania pt. ten odcinek autostrady od Częstochowy do na północ nie zrealizować w
takiej technologii jak jest zrealizowane połączenie z Warszawą i dzisiaj mamy szybką drogę z
wielopoziomowymi węzłami, ale drogę ekspresową, a nie w formie autostrady. Ja będę trzymał kciuki i
chuchał na to, żeby szybciej powstał odcinek Pyrzowice – Częstochowa z obwodnicą Częstochowy i
wiedząc jaka jest sytuacja finansowa oczywiście zabiegał o to, żeby realizować ten kolejny odcinek,
ale ważne jest to co dziś idzie dobrze, resztę wydyskutujemy wspólnie z samorządami jakieś
konkretne rozwiązanie, bo dzisiaj nie ma wspólnego stanowiska tak do końca z powiatu i gmin,
powiatu częstochowskiego w tym zakresie, a innych użytkowników dróg.
Dyrektor MZDiT Mariusz Sikora Szanowni Państwo jeżeli chodzi o miejsca postojowe, oznakowanie
pionowe i pozimowe, w tym roku zmieniło się rozporządzenie faktycznie, aby pobierać opłaty należy
oznakować pionowo i poziomo. Wystąpiliśmy już drugi raz do Ministerstwa o interpretację tych
zapisów, ponieważ tu nie tylko Częstochowa ma takie miejsca jak Aleje, w wielu miastach, w centrach
miast jest płatne parkowanie i nie jest możliwością do oznakowania już istniejących miejsc
postojowych. Nad tym wszystkim pracuje komisja drogownictwa miejskiego, której jestem członkiem,
w grudniu mamy się spotkać i chcieliśmy wprowadzić propozycje zapisów regulujących te kwestie,
także mam nadzieję, że zaraz z początkiem roku zostanie wszystko wyjaśnione. Natomiast opłaty
pobierane są w tej chwili w każdym jednym miejscu, gdzie jest wyznaczona strefa parkowania i
uważamy, że te opłaty, które również w Alejach pobieramy, one są pobierane właściwie i zasadnie.
Także mam nadzieję, że początek przyszłego roku sprawi to, że będą nowe zapisy, rozporządzenia i
będziemy mogli już wtedy wyjaśnić konkretnie na łamach prasy i naszej stronie internetowej jak to
wszystko wygląda. Dziękuję.
Radny Marcin Biernat Szanowny Panie Prezydencie mam parę pytań. Pierwsze zrodziło się teraz, a
dotyczy przebudowy odcinka A1 w postaci autostrady czy nie dałoby się, bo Pan Prezydent mówił, że
samorządy mają różne opinie, powołaliśmy w 2010 r. coś takiego jak komitet ds. budowy autostrady
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przy Nocie, gdzie było sporo fachowców po to, żeby samorządy subregionu mówiły jednym głosem.
Czy da się ewentualnie wypracować jakieś wspólne stanowisko gminy miasta Częstowojowy, która
naturalnie jest liderem tego komitetu i też gmin ościennych czy też to stanowisko da się uzyskać
poparcie, bo też jesteśmy członkiem szlaku bursztynowego stowarzyszenia, które zabiegało o
zabudowę kompleksową całej sonorii czyli reakcji z tej drogi Bałtyk Adriatyk. No i tutaj jest też element,
o którym też Pan Prezydent mówił, że rzeczywiście może ta autostrada podzielić tak samo jak kolej
warszawsko – wiedeńska podzieliła Częstochowę na pół i do tej pory mamy problem z połączeniem
tych dwóch elementów. Wydaje mi się, że takie wspólne wypracowanie stanowiska i mówienie jednym
głosem będzie zasadniejsze niż to co się dzieje teraz czyli poszczególne powiaty zgłaszają swoje
uwagi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inne zgłaszają inne uwagi, po to był ten
komitet, żeby mówić wspólnym głosem.
Drugie moje pytanie dotyczy Alei Najświętszej Maryi Panny III. Tam wiemy, że pomimo
remontu w dalszym ciągu wypada kostka brukowa, czy nie warto by było się zastanowić nad
wprowadzeniem do budżetu zadania pt. spoinowanie żywiczne tej kostki, że ona już nie klawiszowała i
nie wypadała, bo tak będziemy co 3 lata pewnie naprawiać tę kostkę zupełnie bezsensu i też w I Alei,
bo mam informacje prasowe, to tym, że był wykonany remont na wysokości domu handlowego Seka,
znowu się tam gdzieś zapada czy watro by się skupić na tym, żeby zrobić profesjonalny audyt pod
budowę, która ta była wykonana, bo być może całe zło jest pogrzebana właśnie w tej budowie.
Dziękuje bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Maciej Wawrzkiewicz ja uważam, że skoro nie ma podstaw
prawnych do pobierania, zmieniał się podstawa prawna nie należy pobierać tej opłaty. Według mnie
sprawa jest oczywista i moje pytanie było co w takim wypadku jeśli ktoś zwróci się o zwrot, to
przegramy sprawy sądowe. Co w tym wypadku będziemy robili. To było moje pytanie. To, że jest brak
podstaw, że nie należy pobierać to dla mnie sprawa jest oczywista.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konrad Głębocki Radny Szczuka ma rację, istotnie nowelizacja
ustawy moim zdaniem poszła w dobrym kierunku, nie tylko cena jest jedynym kryterium, z tym, że
pytam Pana Prezydenta, uszczegóławiam to pytanie czy różnica czasowa, 18 dni, tłumaczy wybranie
oferty 1 mln zł droższej. Myślę, że mieszkańcy by się przemęczyli. Nie wiem czy były konsultacje
społeczne z mieszkańcami, czy konsultacje tam przeprowadzono, bo myślę, że na pytanie postawione
czy 18 dni dłużej jeśli będzie trwałą inwestycja to mamy okazję zaoszczędzić 1 mln zł, to może róbmy
to 18 dni dłużej, a w ten sposób czy Pan Prezydent zdaje sobie sprawę, że to jednak prowokuje
pytania wśród mieszkańców czy to nie było tak, że to chodzi o przecięcie wstęgi przed wyborami.
Jeszcze jedno pytanie. Panie Prezydencie czy nie uważa Pan, kiedy Pana pytam o
wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych czy nie uważa Pan za niestosowne
przypominanie jakiejś stłuczki sprzed paru lat, gdzie sprawca wjechał w tył mojego pojazdu, no i
przyznał się od razu do winy. Także to nieporównywalna sprawa.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk odpowiadając na pytanie Pana
Przewodniczącego Biernata – my się bardzo dobrze dogadujemy z samorządami całego regionu w
ramach Klubu Wójtów, Burmistrzów i Starostów regionu częstochowskiego, ustalamy wspólne
stanowiska i w tym zakresie też ustaliliśmy wspólne stanowisko, że wsparliśmy powiat ziemski
częstochowski w dążeniach, żeby ten odcinek był. Stanowisko było takie, żeby odcinek autostrady A1
od Częstochowy na północ był drogą ekspresową. Nam też to pasuje, z tego, chociażby powodu, że
będzie to droga bezpłatna, bo na drodze ekspresowej nie pobiera się opłat czyli rozwiązanie, żeby
wesprzeć powiat w tym zakresie jest uzgodniony i poszedł. Ja się tylko boję, że na to może nie być
zgody, tych, którzy będą decydowali o koncesjach i tu jest jakby troszkę pies pogrzebany, że my jak
potrzeba to się dogadujemy i mówimy jednym głosem, tylko na nasze wnioski, żeby szybko budować
obwodnicę Częstochowy i połączeń z Pyrzowicami jest zgoda i Katowic, i Warszawy i wszyscy są za i
jest to realizowane, a na wniosek, aby autostrada A1 na odcinku od Częstochowy na północ była
drogą ekspresową takiej zgody po prostu nie ma i chodzi bardziej o to, o co my wnioskujemy w
ramach nie tylko miasta, ale całego regionu czy jest porozumienie z władzami krajowymi. No tutaj już
takich rozwiązań nie ma stąd być może zostałem źle zrozumiany w poprzedniej wypowiedzi
dotyczącej porozumiewania się z poszczególnymi samorządami, no i jeszcze drugi plus, że wtedy na
tę drogę ekspresową samorządy wzdłuż będą miały swobodny dostęp na skrzyżowaniach. Nie będą
musiały mieć problemów związanych z tym, że będą MOPy – miejsca obsługi podróżnych, ale nie
będzie możliwości wjazdu i zjazdu i wjazd i zjazd tylko na dosłownie kilku węzłach np. na wysokości
już samej Częstochowy. Dziękuję.
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Radny Łukasz Kot Panie Prezydencie mam pytanie o tą już słynną budowę na Korczaka, ale troszkę
inne. Zakładam, że dzisiaj odpowiedzi nie poznam, ale pisemnie bym prosił o informację jakie są
koszty objazdów komunikacji miejskiej spowodowanych tą budową i ewentualnie gdybyśmy nie
zdążyli tej budowy ukończyć przed załamaniem pogody, przed zimą jakie by były koszty, gdyby
komunikacja miejska miałaby jeździć objazdami do wiosny. To może wtedy Pan Przewodniczący
Głębocki zrozumie, że ten 1 mln zł, które wydajemy na termin zaoszczędzimy objazdach.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk to nie jest tu mówiłem wcześniej, część
pytań była bardzo szczegółowa, nie jestem w stanie odpowiedzieć jakie by to były koszty. W
momencie kiedy Miejski Zarząd Dróg jakby układał specyfikację na przetarg na ten obiekt no to nikt
nie wiedział oczywiście jaka będzie różnica w czasie, natomiast wtedy kiedy były te zasady ułożone,
one wydawały się bardzo zasadne i celowe i włączenie terminu wykonania jako jednego z kryterium
oceny czyli, żeby wykonawcy się w miarę spieszyli, żeby te uciążliwości były krótkie było dobrym
rozwiązaniem. Natomiast dzisiaj jak już jest po wszystkim i wszyscy wiedza co i jak, dzisiaj każdy jest
mądry, tylko, że chciałbym, żeby każdy był tak samo mądry wtedy kiedy decyduje się rzeczywiście o
tych sytuacjach. W moim przekonaniu w zakresie wykonawstwa inwestycji w mieście sytuacja się w
ostatnim czasie też poprawiła i tutaj cieszę się, że wiele z nowych rozwiązań zastosujemy i dzięki
temu mieszkańcy mogą cieszyć się z wykonywanych zdań. Dziękuję.
Radny Łukasz Kot mi konkretnie chodzi, bo wydaje mi się, że przez ten 1 mln zł, które wydamy na
ten termin zaoszczędzimy dużo więcej na komunikacji miejskiej.
Zastępca Prezydenta Mirosław Soborak ad hoc odpowiadając Panu Radnemu, koszty tzw. nad
wykonań czyli dodatkowych wynikających z inwestycji drogowych, które są realizowane w mieście,
które ponosi MPK, my tak naprawdę je refundujemy to jest tak naprawdę między 3, a 5 mln zł na
przestrzeni ostatnich lat.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Nowakowski Panie Prezydencie mówienie o obwodnicy w
kategorii jedynie odpłatności za nią to nie wystarcza. Pytam co ze skomunikowaniem obwodnicy z
centrum miasta, żeby to nie było tak jak z Pendolino. Mamy Pendolino, nie mamy infrastruktury. Co ze
skomunikowaniem, obejście Jasnej Góry? ul. Główna, ul. Św. Rocha, żebyśmy my nie pozostali z tym,
bo nie wiemy co z matematycznym modelem ruchu kołowego. To są zasadnicze pytania w momencie
kiedy pojawi się obwodnica miasta Częstochowy. Dziękuję.
Zastępca Prezydenta Miasta Mirosław Soborak ja się bardzo cieszę z troski, którą Pan
Przewodniczący Nowakowski o tym mówi, tylko mówi o zupełnie dwóch różnych rzeczach. Problem,
który się pojawia na tę chwilę to jest problem w jakim kształcie, w jakim standardzie ma być
wybudowana droga między Wrzosową w kierunku na północ do Piotrkowa. Nie mówimy w ogóle na
temat odcinka między Pyrzowicami, a Wrzosową, bo ten odcinek jest już jakby II tura eliminacji jeśli
chodzi o wybór wykonawcy. Nic się nie zmieniło w zakresie dokumentacji, w zakresie zjazdów itd.
problem jest zupełnie w innym miejscu, że jeśli jakiekolwiek zmiany miałby powstawać i te samorządy
te właśnie na północ, o których mowa to jest w ogóle kwestia wywalenia całej dokumentacji
przygotowanej na odcinek między Wrzosową, a w kierunku do Piotrkowa, dlatego, że ona została
przygotowana jako autostrada, natomiast zmiana tego odcinka na drogę szybkiego ruchu może
powodować konieczność wszystkich dotychczas podjętych decyzji. Nic się nie zmienia w planach jeśli
chodzi o skomunikowanie obwodnicy z centrum miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski powitał Radnego Sejmiku Województwa Ślaskiego
Artura Warzochę.
Ad. pkt 8.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Żaden z zaproszonych gości nie zabrał głosu w tym punkcie.
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków.
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Radna Elżbieta Kunicka w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosiła kandydaturę Radnego Łukasza
Wabnica.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Nowakowski w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił
kandydaturę Radnego Ryszarda Majera.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Maciej Wawrzkiewicz w imieniu Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej zgłosił kandydaturę Radnego Marcina Biernata.
Radni wyrazili zgodę na udział w Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie następujący skład Komisji
Uchwał i Wniosków: Radny Marcin Biernat, Radny Ryszard Majer i Radny Łukasz Wabnic.
Rada Miasta Częstochowy przy 19 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosie
wstrzymującym się przyjęła ww. skład Komisji Uchwał i Wniosków.
Ad. pkt 10.
Prezentacja projektu budżetu na rok 2015 - załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 11 i 12
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektów uchwał w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031
(BR.6/LVII/14) - załącznik nr 4 do protokołu oraz w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na
rok 2014 (BR.7/LVII/14) - załącznik nr 5 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 6 do protokołu
Opinia Komisji Skarbu - załącznik nr 7 do protokołu
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.6/LVII/14
Rada Miasta Częstochowy przy 15 głosach za, braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymującym
się podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na
lata 2014-2031.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.7/LVII/14
Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, braku głosów przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących
się podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014
Ad. pkt. 13
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie skrzyżowania Alei Armii Krajowej, Alei
Jana Pawła II, Alei Kościuszki (BR.1/LVII/14) – załącznik nr 8 do protokołu
Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki – załącznik nr 9 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 6 do protokołu
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.1/LVII/14
Rada Miasta Częstochowy przy 20 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się
podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie skrzyżowania
Alei Armii Krajowej, Alei Jana Pawła II, Alei Kościuszki
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Ad. Pkt. 14
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Częstochowie w dzielnicy Wrzosowiak w rejonie skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej, Alei
Niepodległości, Alei Wojska Polskiego i Alei 11 Listopada. (BR.2/LVII/14) – załącznik nr 10 do
protokołu
Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki – załącznik nr 9 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 6 do protokołu
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.2/LVII/14
Rada Miasta Częstochowy przy 18 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się
podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Wrzosowiak w rejonie skrzyżowania
ulicy Jagiellońskiej, Alei Niepodległości, Alei Wojska Polskiego i Alei 11 Listopada.
Ad. Pkt. 15
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Częstochowie w rejonie skrzyżowania ulic: Alei Wojska Polskiego, Krakowskiej i
Rejtana. (BR.3/LVII/14) – załącznik nr 11 do protokołu
Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki – załącznik nr 9 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 6 do protokołu
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.3/LVII/14
Rada Miasta Częstochowy przy 20 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się
podjęła uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w rejonie skrzyżowania ulic: Alei Wojska
Polskiego, Krakowskiej i Rejtana.
Ad. Pkt. 16
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r.
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta
Częstochowy (z późn. zm.). (BR.4/LVII/14) - załącznik nr 12 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 6 do protokołu
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.4/LVII/14
Rada Miasta Częstochowy przy 20 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i
ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.).
Ad. Pkt. 17
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. (BR.5/LVII/14) - załącznik nr 13 do
protokołu
Opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - załącznik nr 14 do protokołu
Radny Jerzy Zając ja przeczytałem całość i mam jedną uwagę i propozycję, która za chwile złożę.
Mianowicie w §15 mówi się o tym, że są to działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, co w
tym parag. Opisane i powołane zostają zarządzeniem Prezydenta. Ja uważam, że w ramach funkcji
kontrolnej jaką sprawuje Rada Miasta Częstochowy nie byłoby źle gdyby w §13 pkt.1 trzeba by
dopisać pkt 3 – wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Jednym słowem komisja konkursowa
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powoływana by była zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy składała by się z jego
przedstawicieli w liczbie od 1 do 4, w tym pracownika Wydziału PZS, osoby wskazanej przez
organizacje pozarządowe oraz gdyby Państwo przychylili się do mojego wniosku byłby to
przedstawiciele Rady Miasta, Radny wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
Byłoby to uzupełnienie §3 w pkt. 1 ppkt. 3.
Radny Ryszard Majer Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado ja bym prosił o
wypowiedzenie się w tej kwestii osoby, mecenasa z obsługi prawnej. Wiem, że kiedyś tak było, że
rzeczywiście Rada Miasta miała możliwość wskazywania osób do komisji konkursowej, natomiast
potem nastąpiły zmiany w prawie i z tego co wiem bardzo się zmieniło, Prezydent nie ma możliwości
powoływania do składu komisji przez siebie wskazanej Radnych czy nawet wskazania
Przewodniczącego Rady Miasta. Ja bym prosił prawników o wyjaśnienie tej kwestii.
Radny Jerzy Zając przepraszam, ja to konsultowałem z prawnikiem, który nie widział
przeciwwskazań do takiej rzeczy. Proszę zwrócić uwagę Panie Przewodniczący, że czynność Pana
Prezydenta jest formalna, dopisuje, natomiast wskazuje Przewodniczący Rady Miasta tę osobę. W
związku z tym Prezydent jest tylko jakby notariuszem do …
Radca prawny Jacek Mroziński w całości zgadzam się z wypowiedzią Pana Radnego Zająca z tym
tylko, zastrzeżeniem, że nie ma przeszkód, żeby Radny był członkiem takiej komisji natomiast
chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zapis ustawy o samorządzie gminnym i o kompetencje
Przewodniczącego Rady. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę to tam w kompetencjach Przewodniczego
Rady mamy tylko organizowanie pracy Rady Miasta i sesji natomiast nie ma kompetencji do tego,
żeby to Pan Przewodniczący wskazywał konkretnego Radnego. Radni jeżeli ze swojego grona
wybiorą jakąś taka osobę to oczywiście wtedy Pan Przewodniczący ma uprawnienia do przekazania
tej kandydatury, natomiast nie ma takiej kompetencji, żeby spośród Państwa Radnych wybierać osobę
i wskazywać ją do pracy w komisji.
Radny Jerzy Zając Panie Mecenasie to byłoby tak jak Pan mówi gdyby nie było żadnego precedensu
choć w Polsce nie ma prawa precedensowego. Zwracam uwagę, że w Miejskiej Radzie Seniorów
uchwała została zaakceptowana przez Wydział Nadzoru, jest tak w wielu miastach, że
Przewodniczący wskazuje dwóch przedstawicieli. Tutaj jest tak samo. W związku z tym Pana
wypowiedź jest o tyle prawdziwa, że ja też znam ustawę o samorządzie gminnym i Przewodniczący
organizuje, ale w ramach organizowania pracy Rady, który nie jest jednoznacznie zdefiniowany może
również w ramach organizowania powiedzieć - oto ty pójdziesz tam i tam, oto ty będziesz
reprezentował Radę i to jest również organizowanie. Dziękuję.
Radca prawny Jacek Mroziński ja bym nie chciał absolutnie nie chciałbym się wdawać w polemikę z
Panem Radnym, natomiast moja sugestia jest taka, żeby może darować sobie ten zapis wskazanego
przez Przewodniczącego Rady, po prostu niech tam będzie tylko zapis przedstawiciele Rady Miasta i
wtedy będzie wszystko w porządku, a Państwo Radni sobie ustalicie między sobą kto to ma być, a
Pan Przewodniczący wtedy go po prostu wskaże.
Radny Jerzy Zając to proszę o poprawkę w sensie takim jak powiedział mecenas Mroziński o
skreślenie tego kawałka.
Radny Ryszard Majer w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał wniosek Radnego Jerzego
Zająca po poprawce.
Radca prawny Jacek Mroziński proszę Państwa, bo myśmy się skupili na ustawie o samorządzie
gminnym natomiast nie zwróciliśmy uwagi na przepis ten szczególny, przepis podstawowy i moja
prośba jeżeli Pan Prezydent będzie łaskaw udzielić głosu Panu Starońkowi i on to wyjaśni, że z
ustawy po prostu szczególnej, tam jest wyliczanka kto wchodzi w skład.
Naczelnik Wydziału PZS Adrian Staroniek Szanowni Państwo tutaj art. 15 mówi wyraźnie, że w
skład komisji konkursowej powołanej przez organy jednostki samorządu terytorialnego przedstawiciele
tego organu czyli organu wykonawczego, a nie ustawodawczego czy uchwałodawczego w zależności
od rangi, więc moim zdaniem art. 15 nie pozwala na to, żeby w obradach tak jak tutaj zgłaszał w
wypowiedzi Pan Radny Majer, nie może być przedstawiciel Rady Miasta, ale ja tutaj sygnalizuję,
żebyśmy za chwileczkę nie mieli z nadzoru prawnego zwróconego dokumentu, bo jest to w tym
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dokumencie na pewno zawarte.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jerzego
Zająca.
Rada Miasta Częstochowy przy 8 głosach za, 11 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się
nie przyjęła ww. wniosku.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.5/LVII/14
Rada Miasta Częstochowy przy 19 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym
się podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Ad. Pkt. 18
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu stanowiska w
sprawie przełamania barier małej architektury w mieście Częstochowa - załącznik nr 16 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 6 do protokołu
Radny Artur Gawroński na Komisji Infrastruktury odbyła się dyskusja, Pan Przewodniczący też
podpisał się pod tym apelem, całość Komisji głosowała za zmianą ja razem z Jurkiem Nowakowskim
przyjęliśmy tę deklarację i oczywiście zgadzamy się, żeby w formie apeluje przyjąć to w formie
autopoprawki, jednocześnie z chwilą kiedy Radni podejmą to stanowisko będzie to stanowisko
wszystkich Radnych Miasta Częstochowy w tej kwestii myślę, że powinniśmy mówić jednym głosem.
Bardzo dziękuję.
Radny Marcin Biernat Szanowni Państwo stanowisko jest bardzo słuszne i bardzo szczytne
natomiast mam tu jeszcze jedną uwagę do końcowego zdania, żeby ewentualnie autorzy stanowiska
ewentualnie zastanowili się czy nie wykreślić z tego ostatniego słowa urbanistycznej. Wystarczy
myślę, poruszanie się osób niepełnosprawnych po infrastrukturze miejskiej zupełnie wystarczy tym
bardziej, że urbanistyka zajmuje się troszkę innymi dziedzinami niż usuwanie barier
architektonicznych. Dziękuję bardzo.
Radny Artur Gawroński ja sądzę, że to też może być autopoprawką, szczególnie, że po to, żeśmy
wcześniej złożyli to stanowisko, bo one było już przygotowane na poprzednia sesję Rady Miasta, żeby
każdy mógł ewentualnie nanieść jakieś swoje wnioski, my oczywiście przyjmiemy to w formie
autopoprawki, żeby nie robić dwóch głosowań.
Radny Bartłomiej Sabat Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie bardzo ważne i słuszne
stanowisko ja mam tylko taką prośbę do służb Pana Prezydenta, bo te nasze stanowiska, które
przegłosowaliśmy, które wysyłamy gdzieś w świat zawsze one znajdują się gdzieś na naszej stronie
Urzędu Miasta, gdzieś w BIPie daleko, głęboko ukryte, chciałbym, żeby to stanowisko jakby się udało
dać na aktualnościach na pierwszą stronę portalu czestochowa.pl
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt stanowiska wraz z dwiema autopoprawkami.
Rada Miasta Częstochowy przy 22 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosie
wstrzymującym się przyjęła stanowisko w sprawie przełamania barier małej architektury w mieście
Częstochowa.
Ad. Pkt.19
Interpelacje radnych
Radny Janusz Dane
w sprawie zwiększenia liczby punktów handlowych napojów alkoholowych
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Ad.pkt. 20
Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
Radny Artur Gawroński ja w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość chciałbym podziękować
swojej Koleżance i swoim Kolegom za 4 - letnią współpracę. Chciałbym podziękować innym Radnym
z innych Klubów, a także tych, którzy nie są w Klubach podziękować za 4 – letnią pracę na rzecz
mieszkańców, chciałbym podziękować organowi wykonawczemu Panu Prezydentowi, pracownikom
Urzędu Miasta, spółek, wszystkim tym, którzy przyczynili się od pracy na rzecz mieszkańców
Częstochowy - jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Maciej Wawrzkiewicz Panie Prezydencie, Szanowni Państwo
chciałem bardzo serdecznie podziękować za 8 lat pracy w Radzie Miasta i jestem z tego bardzo
dumny, że dane mi było pracować w takim składzie jaki był. Chciałbym podziękować przede
wszystkim swoim Koleżankom i Kolegom z Klubu, z Klubów opozycyjnych, wszystkim urzędnikom
miejskim, władzom wykonawczym miasta. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tu jeszcze wrócę.
Radny Bartłomiej Sabat Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, wszyscy
zaproszeni goście, Panie i Panowie Radni ja też chciałem podziękować za te 8 lat, niełatwo, to trzeba
powiedzieć, że to nie były łatwe czasy dla miasta Częstochowy, mam nadzieję, że jako Radny udało
mi się trochę tych spraw dla mieszkańców pozałatwiać chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie
podziękować, bo mogę powiedzieć, że wiele znajomości czy nawet przyjaźni w tej Radzie udało się
przez te 8 lat zbudować. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim Kolegom z Klubu Radnych
Platformy Obywatelskiej, Klubu Radnych PiS, z Klubu Radnych SLD i byłej Wspólnoty Samorządowej,
teraz Mieszkańców Częstochowy, myślę, że przed Wami ciężka praca na rzecz naszych
mieszkańców, na rzecz miasta i mam nadzieję, że tej energii jak w poprzednich Radach i w następnej
Wam nie zabraknie – jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję także władzy wykonawczej,
urzędnikom, instytucjom, spółkom, bo myślę, że bez ich dobrej woli i bez współpracy z nami Radnymi
wiele rzeczy nie udałoby się zrobić. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Nowakowski ja również serdecznie dziękuję wszystkim
Kolegom z Rady Miasta za współpracę, a szczególnie wszystkim Wiceprzewodniczącym, ponieważ
było tutaj kilku w tym Bartkowi, Bartku dziękuję również, wszystkim Naczelnikom Wydziałów za
naprawdę życzliwość i cierpliwość i pomoc we wszystkich problemach jakie mieliśmy przez te 4 lata,
organowi wykonawczemu. Odnośnie swojego Klubu naprawdę serdecznie Kolegom dziękuję
szczególnie tym, którzy przechodzą do innych obowiązków Ryszardowi Majerowi, Beacie Kocik i
Zbyszkowi Strzelczakowi. Arturowi Gawrońskiemu dziękuję za naprawdę piękne i cierpliwe
prowadzenie naszego Klubu i do pracy Kochani. Dziękuję.
Radny Jerzy Zając chciałem również podziękować Paniom i Panom Radnym, z którymi miałem
przyjemność współpracować. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Miasta Częstochowy, który starał się
jak mógł, ale myślę, że jako tako mu się to udało, a nawet więcej niż jako tako. Dziękuję również Panu
Prezydentowi jak i jego zastępcom i tym Naczelnikom, z którymi miałem okazję i zaszczyt
współpracować. Państwu, którzy zostają na następną kadencję, życzę, żeby Wam się udało dużo
więcej zrobić niż nam w tamtej kadencji, ale pamiętajcie również o tym, że niektóre Komisje
szczególnie chcę podziękować członkom Komisji, której jednej przewodziłem, a drugiej byłem
członkiem - Komisji Praworządności i Samorządu oraz Komisji Rozwoju Regionalnego za współpracę
i za dobre słowo. Na pewno wielu z Państwa zostanie mi w mojej dobrej pamięci. Dziękuję bardzo.
Radny Przemysław Wrona ja w imieniu Kubu jak i swoim własnym chciałbym podziękować Pani
Prezydent i Panom Prezydentom, Panu Przewodniczącemu jak i również Wiceprzewodniczącym za
sprawne prowadzenie, obsłudze Biura Rady za pomoc i fachowość, wszystkim służbom Pana
Prezydenta, Koleżankom i Kolegom Radnym. Myślę, że mimo czasem niezgody, różnych tarć między
nami te 4 lata to była dla nas na pewno i przygoda i olbrzymi obowiązek i zaszczyt, że mogliśmy się
tutaj spotkać wszyscy razem i decydować w tak ważnych sprawach także bardzo serdecznie dziękuję
za tę 4 – letnią współpracę. Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom z Klubu za dobrą współpracę,
Marcie Salwierak szczególnie gratuluję, chociaż jeszcze nie znamy oficjalnych wyników, wiem, że
przejmie obowiązki w Sejmiku Województwa Śląskiego. Myślę, że również dla naszego regionu to
dobry znak i mam nadzieję, że będzie z nami współpracować i nas tutaj odwiedzać swoją osobą z
dobrymi wiadomościami. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
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Radny Lech Małagowski Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Panowie Prezydencie, Szanowni
Radni i Naczelnicy, urzędnicy z którymi miałem przyjemność przez te 8 ostatnich lat pracować.
Nadszedł czas mojej pracy w Radzie Miasta, chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za
te lata pracy i mimo czasami różnicy zdań, myślę, że wszyscy pracowaliśmy jak tylko potrafiliśmy na
rzecz naszego miasta. Wszystkim tym, którzy otrzymali mandaty od mieszkańców na nową kadencję
życzę przede wszystkim spełnienia swoich ambicji dla tego, aby nasze miasto się rozwijało. Chciałem
jeszcze na koniec podziękować biurze obsługi Rady Miasta, z którą naprawdę znakomicie mi się
współpracowało i życzyłbym innym Radnym, żeby tak dobrze również mogli współpracować. Na
koniec jeszcze szczególne podziękowania chciałem złożyć jednym z Wiceprezydentów – chodzi mi o
Wiceprezydenta Ryszarda Stefaniaka, przede wszystkimi za to, że okazał się jednym z tych, których
poznałem, który dotrzymuje słowa i życzę, żeby również w następnej kadencji był takim Prezydentem i
takim człowiekiem. Dziękuję bardzo.
Radna Marta Salwierak ja również serdecznie chciałabym podziękować całej Radzie Miasta,
Prezydentom, służbom Pana Prezydenta, a w szczególności również przesympatycznym
pracownikom z Biura Rady jak również mojemu Klubowi za 4 lata owocnej współpracy, wsparcia.
Także serdecznie dziękuję i mam nadzieję, być również gościem Rady Miasta i oczywiście będę
wspierać nasze miasto i region już może z innej perspektywy. Dziękuję.
Radna Elżbieta Kunicka chciałam podziękować w szczególności wszystkim członkom Komisji
Edukacji za pracę i za współpracę i chciałam podziękować władzom natomiast za troskę o
częstochowską oświatę, bo uważam, że to co zostało zrobione w bieżącej kadencji to naprawdę
bardzo wiele. Ja jestem Radną trzecią kadencję i nigdy do tej pory nie zostało wykonane tak wiele, tak
wspaniałych zadań jak w tej kadencji. Oby tak dalej, tego życzę wszystkim tym, którzy będą Radnymi i
będą rządzili naszym miastem, tym, którzy będą siedzieli na tej sali życzę właściwych decyzji dla
dobra mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo.
Radny Krzysztof Świerczyński ja już pewnie niewiele dołożę do tego co zostało powiedziane, bo
wszyscy w zasadzie zostali wymienieni ja ze swojej strony dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję
wszystkim Radnym bez wyjątku szczególnie dziękuję Radnym Klubu Wspólnota Samorządowa, w
którym byłem przez dłuższą część tej kadencji no i szczególnie dziękuję też tym wszystkim osobom,
Radnym, urzędnikom i wielu innym, od których otrzymałem życzliwość i wsparcie i za to dziękuję.
Radny Marcin Biernat Szanowni Państwo ja też się dołączam do podziękowań za te 4 - letnią
kadencję dla mnie za tę przygodę z samorządem, którą miałem zaszczyt mieć, a także przepraszam
za moją wrodzoną krnąbrność, złośliwość czasami upierdliwość, mam nadzieję, że co złego to nie ja i
w jakiś sposób Państwo o tym zapomnicie, ale także chciałem podziękować serdecznie Pani Joasi
Rekwirewicz za wzorowe prowadzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, bo mieliśmy
sporo trudnych tematów w tej kadencji od ustaw śmieciowych, Pani Asia zawsze świetnie
wywiązywała się ze swoich obowiązków, zawsze protokoły były na czas i myślę, że warto tutaj
podziękować w imieniu swoim i w imieniu Komisji. Dziękuję bardzo.
Radny Ryszard Majer drodzy Państwo prawdą jest, że z tą salą w jakiejś mierze przez te ostatnie 5
lat byłem związany, trafiłem tu również z sejmiku właśnie z końcem listopada przed 5 - ciu laty by
pracować na rzecz miasta. Drodzy Państwo na tej sali z pozycji tej, którą myśmy zwykle tutaj w jakimś
składzie Komisji Uchwał dobrze widać salę, dobrze widać jak się ścierały koncepcje Częstochowy,
jakie mieliśmy pomysły na rzeczywistość, ja bym chciał wierzyć, że wszystkie te pomysły wynikały z
tego, że każdy z nas jak tu jesteśmy 20 Radnych miał własną wizję miasta, które się będzie rozwijało,
które będzie silne, że będzie prężne, które będzie budziło cały czas nadzieję mieszkańców, nawet
tych, którzy w pewnym momencie wyjechali, wrócą, bo dla nich pracujemy. Mam wrażenie, że z takim
przekonaniem z tej sali wyjdziemy, że nasi następcy również będą robić to samo, a może nawet zrobią
lepiej. Ja bym tak bardzo chciał i tak bym sobie życzył, żeby te osoby, które zasiądą tu na kolejną
kadencję również miały wizje Częstochowy, która będzie skrojona na miarę naszych potrzeb. Za tę
współpracę dziękuję wszystkim Kolegom i Koleżance klubowym, wszystkim Radnym, wszystkim
urzędnikom w Urzędzie Miasta, od których bardzo wiele się nauczyłem, bo drodzy Państwo życie to
cały czas jest nauka, więc dziękuję Państwu i dziękuję za współpracę. Jeżeli los pozwoli będę również
Was odwiedzał tak jak Koleżanka Salwierak powiedziała może z innej perspektywy, ale na pewno z
pomocą jeżeli warunki pozwolą to nie z pustymi rękami. Dziękuję.
Radny Janusz Danek Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Panowie Prezydenci, Szanowni
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Państwo Radni - Janusz Danek przestaje być Radnym, ale nie przestaje być społecznikiem,
działaczem, wolontariuszem. Już chciałem Was w tej chwili zaprosić na imprezę, którą od 18 lat
organizuję, która jest taka flagową imprezą „Gwiazdy Sportu i Estrady Dzieciom Niepełnosprawnym”
serdecznie zapraszam 5 grudnia na godz. 10.00 do restauracji sportowej Stacherczak jak również na
20 grudnia na turniej gwiazdkowo – mikołajkowy na tor speedrowerowy. Proszę Państwa nie byłbym
sobą gdybym nie powiedział czegoś takiego osobliwego. Drodzy Państwo te 4 lata traktuję jako
kolejne studia, studia nt. samorządu terytorialnego. Dziękuję, że mogłem wiele doświadczać różnych
wzorów tutaj, przykładów jak trzeba się zachowywać, jak trzeba działać, jak trzeba po prostu rozumieć
społeczność lokalną. Wiedza ta pomoże mi w dalszym życiu do postrzegania inaczej różnych rzeczy i
przekazywaniu tego młodym ludziom, którzy są jakby pod moją komendą.
Chciałem podziękować członkom Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, chciałabym przede
wszystkim Panie Prezydencie powiedzieć, że w służbie zdrowia częstochowskiej nastąpił naprawdę
wielki progres. Wyremontowane oddziały chorób wewnętrznych, pan dr. Janik powiedział – 23 lata
czekał na to. Dziecinny oddział pediatrii w szpitalu na Barbary – to jest po prostu miód na serce mnie
jako byłego Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, ale również powód do dumy dla
wszystkich Radnych. Te przykłady można by mnożyć pozytywnych rzeczy, których udało się w ciągu 4
lat zrobić dla mieszkańców Częstochowy. Osobiście tak jak powiedziałem przestaje być Radnym,
traktuję to jako 4 lata studiów myślę, że z wynikiem takim nie najgorszym, robiłem jak umiałem
starałem się, dalej działam. Chciałem to tak spuentować może kończąc szkołę mówiliśmy „były smutki,
były żale, ale przyjaźń trwała stale”. Dziękuję pięknie.
Radny Jacek Krawczyk chciałbym dołączyć się do podziękowań dla Prezydenta, jego zastępców, dla
całego prezydium z Przewodniczącym Rady Miasta na czele, dla wszystkich Radnych tej kadencji,
którzy pomimo różnych różnic włożyli mnóstwo pracy, aby to miasto szło do przodu. Dziękuję całej
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, której miałem przyjemność przewodniczyć.
Podziękowanie kieruję również dla Biura Rady Miasta, które zawsze udzieliło wsparcia i Komisji i
Radnym, zawsze mogliśmy na Biuro liczyć. Dziękuję wszystkim urzędnikom, Naczelnikom na za
pomoc, dziękuję za to, że naprawdę mogłem się wielu rzeczy nauczyć i mogłem cały czas poszerzać
swoją wiedzę. Mam nadzieję, że będę to dalej robił w kolejnej kadencji. Tak więc jeszcze raz
serdecznie wszystkim dziękuję i oczywiście gratuluję wszystkim nowym wybranym Radnym. Dziękuję.
Pan Ryszard Raczek (wniosek o zabranie głosu stanowi załącznik nr 17 do protokołu) Pani
Prezydent, Panowie Prezydenci, Państwo Przewodniczący, Panie Radne, Panowie Radni. W zasadzie
jestem w dylemacie, ale muszę być konkretnym, ścisłym, ponieważ do głosu zapisałem się jako
mieszkaniec Częstochowy, a ponieważ procedura jest na tej sali ściśle pilnowana i nasza kadencja
Miejskiej Rady Seniorów kończy się również jutro o godz. 12.00 mam nadzieję, że Pan
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy znajdzie formułę, na której to zakończenie będzie miało
przynajmniej połowę tej oprawy, którą miała Rada Miasta Częstochowy i może Miejska Rada
Seniorów dostanie po pól podkoszulka.
Natomiast na tym mógłbym skończyć, niemniej sesja dzisiejsza dostarczyła wiele emocji,
ponieważ najbardziej te emocje muszą być wykorzystane w kierunku dobra mieszkańców, emocje,
które swoją podłością wprowadził na tej sali niejako Pan Głąb, obecnie Głębocki, chcę powiedzieć, że
ponieważ w nowej miejskiej Radzie Miasta będzie zasiadać również przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości w osobie ławnika ludowego Pani Radnej przyszłej Stefańskiej, chcę powiedzieć, że w
dalszym ciągu będę kontynuował przestrzegania prawa w Częstochowie i zapraszał Radnych Miasta
Częstochowy następnej kadencji na procesy karne, które toczą się w tym mieście. Chcę powiedzieć,
że już niebawem odbędzie się następna sesja sądu karnego Pana Sławomira Świerczyńskiego, na
której w kacie oskarżenia figuruje 8,5 mln zł wyprowadzonych z PECu na szkodę mieszkańców
Częstochowy. W tej to kwocie 1 mln zł zostało przeznaczone na „dziennikarzy” i „prawników”
działających w tym mieście. Zeznający w tym procesie świadkowie w osobach dziennikarza Pana
Warzochy, dziennikarza Pani Klucznej, dziennikarza Pana Leśnikowskiego i kilku innych osób z tej
kwoty w postaci wynagrodzeń za pisanie artykułów do dodatku gazety ciepłowniczej gazety
częstochowskiej na szkodę mieszkańców Pan Świerczyński za tę kwotę, którą wziął Pan Warzocha,
Pani Kluczna, Pan Leśnikowski odpowiada i siedzi na ławie oskarżonych. Mam nadzieję, że przyszła
Rada Miasta Częstochowy wykaże większe zainteresowanie finansami wyprowadzonymi na szkodę
mieszkańców miasta Częstochowy i będzie uczestniczyć w tym procesie karnym w postaci
przedstawicieli, mówiłem o Pani Stefańskiej, ponieważ ta Pani jako ławnik ludowy zasiadała za stołem
sędziowskim w wielu procesach karnych oskarżonych z czasów prezydentury Tadeusza Wrony.
Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski ja również chciałem podziękować za tę kadencję, za
dużo atrakcji, nauki, którą eksponował chociażby Pan Przewodniczący Danek. Również dziękuję też
za nie najgorsze wypowiedzi, ale było minęło, co dobre to się szybko kończy. Dziękuję bardzo.
Wykaz głosowań stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. Pkt. 21
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski zamknął
obrady LVII Sesji Rady Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zdzisław Wolski

Protokołowała:

(-) Joanna Rekwirewicz
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