
Uchwała Nr 204/XXVIII/2009 
Rady Powiatu Kłobuckiego 
z dnia 26 czerwca 2009 roku 

 
 

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu nowego statutu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

 
 
 

Na podstawie §19 Statutu Powiatu Kłobuckiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/III/98 Rady 
Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Kłobuckiego (Dz. 
Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998 roku nr 26 poz.273 z późn. zm.) 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§1 
1. Przyjąć stanowisko w sprawie projektu nowego statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 
 

§2 
Wykonie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  
 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 204/XXVIII/2009  

Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 

Stanowisko 
Rady Powiatu Kłobuckiego 

w sprawie projektu nowego statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
 
Rada Powiatu Kłobuckiego negatywnie ocenia projekt nowego statutu Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Wprowadzana w nim praktyczna likwidacja delegatur urzędów w dawnych miastach 

wojewódzkich prowadzi do pogorszenia obsługi administracyjnej mieszkańców województwa. 

 
Zmiany w statucie rodzą obawy, że zabraknie w Częstochowie przede wszystkim przedstawicielstwa 

Wydziału Nadzoru Prawnego. Znacząco utrudni to skuteczny nadzór i współpracę samorządu z 

administracją rządową w sprawach z tym związanych. Obniży jakość stanowionego prawa. Podobnie 

ogromnym utrudnieniem będzie likwidacja przedstawicielstwa Wydziału Polityki Społecznej oraz 

Wydziału Infrastruktury. W ostatnim przypadku w praktyce uniemożliwi się realizację rządowych zadań, 

w tym dążenia do cywilizacyjnego rozwoju zaniedbanych gmin wiejskich, zwłaszcza tych położonych na 

północnych rubieżach Województwa Śląskiego. 

 
Rada zauważa, że proponowana centralizacja administracji rządowej na poziomie stolicy województwa, 

której przejawami są m.in.: scentralizowanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska i innych administracji zespolonych, skutkują znacznym 

wydłużeniem prowadzonych postępowań administracyjnych. Co więcej, centralizacja działań w 

stolicach województw nie skutkuje wprost zauważalnymi oszczędnościami finansowymi. Oznacza to, że 

odczuwalna strata w postaci wydłużenia czasu podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych, a także 

równie wyraźne pogorszenie jakości obsługi nie jest rekompensowana obniżaniem kosztów 

administracyjnych. Przede wszystkim oddalaj ą administrację od obywatela. 

 
Dodatkowo proponowane zmiany w strukturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, po raz kolejny 

dowodzą macoszego traktowania przez władze województwa subregionu częstochowskiego. Jest to 

szczególnie widoczne w podziale środków unijnych. Likwidacja Delegatury jest kolejnym dowodem 

chęci zaniknięcia się województwa w granicach historycznego Śląska i marginalizacji tej jego części, 

która historycznie przynależy do Małopolski. Budzi to zdecydowany sprzeciw i nie służy integracji 

wewnętrznej województwa, którego sens istnienia, po wydzieleniu w 1998 roku województwa 

opolskiego, opiera się na partnerstwie Górnego Śląska z Podbeskidziem i Ziemią Częstochowską. Z 

tego względu Rada Powiatu Kłobuckiego staje na stanowisku, że Delegatura Częstochowska powinna 

zostać wzmocniona. Zamiast likwidować przedstawicielstwa wydziałów Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego - lepiej przenieść do Częstochowy kilka z nich. 

 
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Rada Powiatu Kłobuckiego zdecydowanie protestuje przeciw 

zmianom ograniczającym funkcjonowanie Delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Częstochowie. 
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