
JAROSŁAW RAŹNY – 41 lat, bezpartyjny – mieszkaniec Woli 

Zachariaszowskiej (Gmina Zielonki), żonaty – jedno dziecko. 

 

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku: finanse i rachunkowość. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zrealizowałem: 

roczne studia we Francji w Wyższej Szkole Handlowej w Dijon, roczne 

studia podyplomowe z zarządzania podmiotem leczniczym/szpitalem, 

liczne kursy, szkolenia, seminaria z wiedzy o samorządzie 

terytorialnym. 

Cała moja aktywność zawodowa tj. 18 lat pracy jest związane z 

samorządem. 18 lat pracuje w samorządzie: najpierw  lokalnym a 

następnie regionalnym: Urząd Gminy Zielonki (2 lata) i Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego (16 lat, w tym od 9 lat na 

stanowisku Kierowniczym - Kierownik Zespołu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego). Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania 

sektora publicznego, w tym samorządu powiatowego. W obszarze mojego zainteresowania są m.in. 

projekty, dotacje i granty dla organizacji pozarządowych (w tym Ochotniczych Straży Pożarnych) w 

ramach programów samorządowych, rządowych i innych. Ponadto zawodowo interesuję się tematyką 

dotycząca służby zdrowia (szpitale, przychodnie, pogotowia ratunkowe), sprawami społecznymi, 

wsparciem dla osób starszych i niepełnosprawnych, polityką senioralną.   

Aktywnie uczestniczę w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym na terenie gminy i powiatu 

krakowskiego jako:   

 członek Rady Parafialnej w Raciborowicach (od początku funkcjonowania do 2010 r.), 

 członek Rady Sołeckiej w Batowicach (2002 r. – 2010 r.), obecnie Członek Rady Sołeckiej w 

Woli Zachariaszowskiej (od 2014 r.), 

 członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej, 

 członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej tegoż 

Stowarzyszenia,   

 Prezes Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych przy Małopolskim Instytucie 

Samorządu Terytorialnego i Administracji.  

 

Pasjonuję się pływaniem, językami obcymi. Wolne chwile spędzam z rodziną na łonie natury, lubię 

polskie morze i góry. 

Mandat Radnego Powiatu w Krakowie uzyskałem kandydując z listy KW Porozumienie 

Podkrakowskie.  

W Radzie Powiatu obecnej kadencji pełnię funkcję: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Sekretarza Komisji 

Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. 


