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PROTOKÓŁ NR XXXVII/2014 
Z XXXVII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 26 MARCA 2014 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  
w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów 
– Olesno, 

c) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach, 

d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Pokoju, 

e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Przeczowie, 

f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 
g) zmiany Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  
i wydatków w 2014 roku, 

i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 
j) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  

w Namysłowie w 2014 roku. 
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2013. 
8. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za rok 2013. 
9. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Promyk” za rok 2013. 
10. Informacja o realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za rok 2013. 
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 

wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 
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Ad 1) 
 

Otwarcia XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący 
Rady Powiatu Roman Półrolniczak.  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych, Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra 
Komendanta Powiatowego Policji Zbigniewa Dychusa, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa Gacka oraz wszystkie osoby zgromadzone na sesji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad. Poinformował, że  
w sesji biorą udział wszyscy radni (Stan: 17 radnych). 

Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić 2 
nowe projekty uchwał, dotyczące: 
 

− wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Namysłowskim  
a Gminą Namysłów dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: 
liceum ogólnokształcące dla młodzieży, i oznaczyć ją w porządku obrad jako p. 6 k 

 
− poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu 

sprzedaży żywych ryb w naszym kraju, i oznaczyć ją w porządku obrad jako p. 6 l 
 

W związku z tym, że innych uwag do porządku obrad nie było, Przewodniczący Rady 
Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami i poddał go pod 
głosowanie. 
 
Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  
w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów 
– Olesno, 

c) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach, 

d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Pokoju, 

e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Przeczowie, 
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f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 
g) zmiany Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  
i wydatków w 2014 roku, 

i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 
j) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  

w Namysłowie w 2014 roku, 
k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Namysłowskim a Gminą Namysłów dotyczącego założenia i prowadzenia 
szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży, 

l) poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia 
zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2013. 
8. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za rok 2013. 
9. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Promyk” za rok 2013. 
10. Informacja o realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za rok 2013. 
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 

wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXVI 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 lutego 2014 r. 

 
 Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a następnie 
poprosił o pytania. 

 
Pytań nie było. 
 
Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 
 
Ad 5) 
  
 Nie było interpelacji i zapytań radnych. 
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Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz 
Przewodniczącego  Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXXVII/296/2014 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny 
Kluczbork – Namysłów – Olesno – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących 
wszystkich komisji stałych o opinie. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny 

Kluczbork – Namysłów – Olesno została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVII/297/2014 – załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach – załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących 
wszystkich komisji stałych o opinie. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/298/2014 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących 
wszystkich komisji stałych o opinie. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVII/299/2014 – załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie – załącznik nr 12 do protokołu. 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
przewodniczących wszystkich komisji stałych o opinie. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXXVII/300/2014 – załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Opolskiego – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się do  Przewodniczącego Rady z pytaniem o to, czy 
została zmniejszona kwota dofinansowania dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował, iż Zarząd nie zmienił, 
wcześniej ustalonej, kwoty dofinansowania.  
 
 Radny Andrzej Zielonka poinformował, iż na Komisjach w dniu 24 marca br. 
apelował o obniżenie kwoty dofinansowania do 4-5 tys. zł, motywując to tym, iż Stobrawski 
Park Krajobrazowy nie podlega bezpośrednio pod Starostwo Powiatu Namysłowskiego. 
Dodał, iż są o wiele ważniejsze zadania, które należałoby dofinansować – zadania z zakresu 
kultury i sportu oraz Komendę Powiatową Policji w Namysłowie. Nadmienił również, że 
pieniądze są potrzebne na dofinansowanie kultury i sportu, Komendy Powiatowej Policji czy 
na walkę z bezrobociem. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja 
Zielonki mówiąc, iż kwota 12 tys. zł, która ma być przeznaczona dla parku krajobrazowego 
pochodzi z opłat za gospodarowanie środowiskiem i w związku z tym jest kwotą „znaczoną”, 
co oznacza, że musi być przeznaczona na cel związany z ochroną środowiska. Zaznaczył, że 
pieniądze z dotacji park krajobrazowy wykorzystuje na edukację dzieci i młodzieży z naszego 
powiatu.  
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Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór krótko wypowiedział się na temat 
zasadności udzielenia dotacji dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, mówiąc że jest ona 
wkładem w edukację młodego pokolenia. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował, iż zarząd powiatu, podobnie 
jak w roku ubiegłym, zdecydował się przekazań kwotę 12 tys. zł, mając na uwadze projekt 
dotyczący stobrawskiej strefy rekreacji i rehabilitacji.  
 
 Radny Andrzej Zielonka podsumowując zaapelował, aby zmniejszyć kwotę dotacji  
do 5 tys. zł. 
 
 Radny Michał Ilnicki poinformował, że cel dotacji jest jak najbardziej zasadny, 
jednakże kwota mogłaby być niższa, w związku z czym zaproponował kwotę w wysokości  
8 tys. zł jako dofinansowanie dla parku krajobrazowego. Radny zawnioskował, aby pozostałe 
4 tys. zł przeznaczyć na melioracje dla jednej z gmin z terenu powiatu.  
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór nawiązując do wniosku radnego Michał 
Ilnickiego zaproponował, aby kwotą 4 tys. zł sfinansować nasadzanie drzew przy drogach 
powiatowych. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zawnioskował o 5 min przerwy. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 7-mio minutową przerwę. 
 

Po przerwie.  Stan radnych 17. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Michała Ilnickiego dotyczący zmniejszenia kwoty dofinansowania dla Samorządu 
Województwa Opolskiego do kwoty 8 tys. zł. Dodał również, że kwota 4 tys. zł  
z przeznaczeniem dla wybranej gminy będzie przedmiotem dyskusji na najbliższych 
posiedzeniach rady powiatu.  

 
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.  

 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska o opinię. 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Paweł 
Cholaś poinformował, iż Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, dotyczący 
przyznania kwoty w wysokości 12 tys. zł, natomiast nie wyraziła swojej opinii na temat 
kwoty 8 tys. zł. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały wraz ze zmianą. 
 

Uchwała w sprawie została podjęta jednogłośnie udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa Opolskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVII/301/2014 – załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad 6g) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 16 do protokołu.  
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXXVII/302/2014 – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 6h) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 
dochodów i wydatków w 2014 roku – załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 
dochodów i wydatków w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVII/303/2014 – załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad 6i) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2014 roku – załącznik nr 20 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 
2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/304/2014 – załącznik 
nr 21 do protokołu. 
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Ad 6j) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 
Policji w Namysłowie w 2014 roku – załącznik nr 22 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 
Policji w Namysłowie w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVII/305/2014 – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad 6k) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Powiatem Namysłowskim a Gminą Namysłów dotyczącego założenia i prowadzenia 
szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży – załącznik nr 24 do 
protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, iż Komisja dyskutowała 
na ten temat i stosunkiem głosów 4 do 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, iż 
na posiedzeniu Komisji padło wiele pytań w tej sprawie. Następnie zwrócił się do radnego 
Andrzeja Michty, aby przypomniał swoje pytanie jakie postawił na Komisji.  

 
Radny Andrzej Michta zapytał o to, czy w Województwie Opolskim istnieją już takie 

placówki, gdzie liceum mieści się przy gimnazjum i odwrotnie.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna Leszczyńska poinformowała, 

iż w Województwie Opolskim istnieje 7 placówek, gdzie liceum znajduje się przy gimnazjum 
oraz 7, gdzie gimnazjum mieści się przy liceum. Dodała, że wszystkie te szkoły są publiczne, 
więc organem prowadzącym, na mocy porozumienia, w przypadku liceum przy gimnazjum 
jest gmina, a przypadku gimnazjum przy liceum powiat.  

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Roman 

Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Namysłowskim a Gminą Namysłów dotyczącego założenia i prowadzenia 
szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży została odrzucona 9 
głosami „przeciwnymi” oraz 8 głosami „za”.  



 10

Ad 6l) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom 
wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju – załącznik nr 25 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 

Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Paweł 
Cholaś poinformował, iż Komisja pozytywnie odniosła się do projektu uchwały. 

 
Uchwała w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom 

wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju została podjęta 16 głosami 
„za” oraz 1 głosem „wstrzymującym” i nadano jej numer XXXVII//306/2014 – załącznik nr 
26 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do 
sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2013 – 
załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących 
wszystkich komisji stałych o opinie. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja nie miała 
uwag. 

 
Radni przyjęli sprawozdanie. 

 
Ad 8)  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do 
sprawozdania z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za rok 2013 – załącznik nr 28 
do protokołu. 
  
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego  
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja nie miała 
uwag. 

 
Radni przyjęli sprawozdanie. 

 
Ad 9) 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do  
sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „Promyk” za rok 2013 – 
załącznik nr 29 do protokołu. 
  
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego  
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja nie miała 
uwag. 

 
Radni przyjęli sprawozdanie. 

 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do informacji 
o realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za rok 2013 – załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię.  
  
 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, iż Komisja zapoznała się z materiałem. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja również 
zapoznała się z informacją.  

 
Radni przyjęli informację. 

 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz 
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej – załącznik nr 31 do protokołu. 
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 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego  
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja nie miała 
uwag. 

 
Radni przyjęli sprawozdanie. 
 

Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 – załącznik nr 32 do protokołu.  
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego  
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja nie miała 
uwag. 

 
Radni przyjęli sprawozdanie. 

 
Ad 13) 
 
 Nie było odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Ad 14) 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś nawiązując do tematu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poinformował, iż 
w planie pracy Komisji w miesiącu maju zaplanowane jest odbycie Komisji w w/w Parku. 
Dodał, iż wszyscy radni będą mogli wziąć udział w komisji wyjazdowej, podczas której 
będzie można zobaczyć jakie zadania i inwestycje są tam realizowane.   
 
Ad 15) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapoznał radnych z kserokopią 
wystąpienia pokontrolnego w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A – załącznik nr 33 
do protokołu.  

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapoznał radnych z uchwałą Rady 

Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego ustanowienia „autonomii 
gospodarczej Śląska” – załącznik nr 34 do protokołu. 
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*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapoznał radnych ze 
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 06 marca br. kontroli 
dot. prawidłowości wykorzystania przyznanych środków na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
w roku 2013 oraz kontrola wydatkowania środków jakie otrzymał Powiat w ramach 
Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2013. Dodał również, że  
w wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości. 
Dokument stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 
*** 

  
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapoznał radnych z protokołem 

kontroli Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 06 marca br. kontroli dot. 
prawidłowości wykorzystania przyznanych środków na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
w roku 2013. Dodał również, że podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Dokument stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapoznał radnych z protokołem 

kontroli Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 06 marca br. kontroli dot. 
wydatkowania środków jakie otrzymał Powiat w ramach Narodowego Programu  
Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2013. Dodał również, że podczas kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Dokument stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, iż wpłynął list 

otwarty od Radnego Michała Ilnickiego z prośbą o odczytanie go na sesji, w związku z tym, 
Przewodniczący zapoznał radnych z następującą treścią listu: 

 
LIST OTWARTY W SPRAWIE SZKODLIWEJ DZIAŁALNO ŚCI STAROSTY 

JULIANA KRUSZY ŃSKIEGO 
 

Na zlecenie starosty przeprowadzony został w Powiatowym Urzędzie Pracy audyt.  
W okresie, którego dotyczy audyt, będący podstawą nagonki ze strony starosty na 
pracowników PUP-u, czyli lat 2009-2011, przeprowadzono w Urzędzie 11 kontroli. 
Prowadziły je m.in. takie instytucje, jak: Wojewódzki Urząd Pracy, Komisja Europejska, 
Wojewoda Opolski czy Inspekcja Pracy. Wszystkie kontrole dokonane przez te i inne 
instytucje nie wykazały żadnych nieprawidłowości w prowadzonych przez namysłowski PUP 
projektach. Wcześniej pracę Urzędu sprawdzało także CBA i Prokuratura. 

W audytowanym okresie, od 2009 r., PUP pozyskiwał środki nie tylko w ramach 
projektów konkursowych, ale także w ramach tzw. projektów systemowych, z Ministerstwa 
Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie te działania miały jeden cel - pomoc 
osobom bezrobotnym. Skala pozyskanych środków była ogromna, jak na realia powiatu 
namysłowskiego. W 2009 r. pozyskano w ramach projektów, za które pracownicy nie 
otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia, ale za to ogrom dodatkowych 
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obowiązków w pracy, prawie 5,5 miliona złotych. Za te pieniądze zorganizowano staże, 
dotacje, szkolenia, refundacje i roboty publiczne. Skorzystało z tych środków aż 881 
bezrobotnych. W latach 2009-2010 PUP wygrał wszystkie projekty konkursowe, w których 
miał szansę uczestniczyć. W 2010 r. Urząd pozyskał dodatkowo prawie 5 milionów złotych, 
na projekty, zarówno unijne, jak i z Ministerstwa Pracy. Również za pracę przy tych 
projektach pracownicy PUP nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia. 

Pan starosta mówi natomiast o pięciu projektach, na kwotę 3.012.690 złotych. Projekty 
te przewidują wynagrodzenie dla osób, które je realizują, tak są skonstruowane. Nie ma 
możliwości wykorzystania tych środków na coś innego. Wszystkie tego typu projekty 
przewidują wynagrodzenie w kwocie od 10 do 25% wartości projektu. Pracownicy 
namysłowskiego PUP otrzymywali wynagrodzenia z niższego, przewidzianego pułapu. 
Uczestniczyło w nich 13 pracowników na 30 zatrudnionych. Niektóre osoby, ze względu na 
doświadczenie i zdobyte wcześniej umiejętności, uczestniczyły kilka razy w projektach, ucząc 
i wprowadzając w nie kolejnych pracowników. Podkreślić należy, że realizacja tego typu 
projektów wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Były to tak prestiżowe projekty, jak np. 
„Postaw na przedsiębiorczość", w którym obok namysłowskiego PUP uczestniczyły tak duże 
instytucje, jak Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski czy PUP w Opolu. Było to tylko 
pięć instytucji z Opolszczyzny, w tym namysłowski PUP. Z jednej strony starosta zarzuca, że 
projekty realizowano w godzinach pracy, a z drugiej, że w czasie wolnym od pracy lub po 
pracy. Jest to paranoiczna sytuacja i abstrakcyjna argumentacja. Nasuwa się pytanie, w jaki 
sposób dyrektor PUP miałby kontrolować swoich pracowników w czasie wolnym, np. na 
urlopie? Być może w minionym systemie politycznym znano jakieś metody operacyjne, 
pozwalające na taką kontrolę? 

W roku ubiegłym PUP w Namysłowie był jedynym na Opolszczyźnie, który pozyskał 
100% wnioskowanych środków. W ramach tzw. algorytmu PUP z Ministerstwa Pracy  
w 2010 r. otrzymał 3,5 miliona, co łącznie z innymi wnioskowanymi środkami dało kwotę aż 
10 milionów złotych do dyspozycji. Skutkowało to ogromną pomocą dla bezrobotnych, 
samych staży uruchomiono ponad 600, robót publicznych ponad 660. Na tym przykładzie 
widać, jakich przekłamań dopuszcza się Pan starosta. Twierdzi, że urzędnicy zarabiali jakieś 
ogromne pieniądze, nie przekładające się na wymierną pomoc bezrobotnym. Przedstawiona 
wcześniej skala pozyskanych funduszy i pomocy udzielonej bezrobotnym uzmysławia jak 
niewielkie pieniądze otrzymywali pracownicy PUP za trud włożony w pracę. Podobne 
pieniądze otrzymują pracownicy wszystkich Urzędów Pracy w Polsce, także na 
Opolszczyźnie. 

Projekty, w tym zawarte w nich wynagrodzenia, zatwierdza Wojewódzki Urząd Pracy,  
a nie dyrektorzy PUP-ów. Jedyne, co dyrektor ma z projektów, to ogromną odpowiedzialność 
i satysfakcję, że pomaga bezrobotnym, nie otrzymuje dodatkowo za nie ani złotówki. 
Motywacją jest jedynie chęć pomocy bezrobotnym, ludziom, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej i zawodowej. Samorządy mają narzędzia do ściągania inwestorów  
i wpływania na tworzenie nowych miejsc pracy. PUP nie ma takich możliwości, jest jedynie 
instytucją pośredniczącą pomiędzy bezrobotnym, a rynkiem pracy. Stąd starano się przy 
pomocy projektów poprawiać sytuację bezrobotnych, oferując staże, dotacje, roboty 
interwencyjne, czy refundacje. Z tego czyni się obecnie zarzuty, a z pomocy udzielonej 
ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji próbuje się zrobić prywatę. Same roboty 
publiczne stanowią ogromną pomoc dla gmin, dla wspólnego dobra publicznego. Podobnie 
stażyści służą pomocą instytucjom użyteczności publicznej (starostwo, gminy, szkoły, 
przedszkola itd.). Bezrobotni zdobywają doświadczenie zawodowe i mają szansę na 
zatrudnienie. 

Proszę wskazać przykład innego Urzędu Pracy, który sam pozyskuje zewnętrznych 
inwestorów? W Namysłowie to się udało czasowo, poprzez ściągniecie firmy Coroplast, która 
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miała zatrudniać docelowo 500 osób. W przeciągu roku zatrudnienie doszło do 184 osób. 
Niestety światowy kryzys finansowy zmusił ją do zamknięcia zakładu. 

Zarzuca się pracownikom PUP, że obsługiwali projekty w godzinach pracy. Nasuwa się 
w związku z tym pytanie, kto w takim razie realizował za nich ich obowiązki pracownicze, 
skoro się z nich doskonale wywiązywali? Starosta musi zrozumieć specyficzną sytuację osób 
bezrobotnych. Jeśli taka osoba trafia do PUP-u w godzinach pracy i nie jest w stanie 
przyjechać ponownie w godzinach pracy biura projektu, prosi o obsługę, to skandalem byłoby 
ją wyprosić i kazać jeszcze raz przyjechać, po godzinie 15. Zwłaszcza, że osoby te często 
przyjeżdżały z daleka, nie posiadając pieniędzy na bilety, zdarzało się, że np. na rowerze. 
Dowodem, że biura projektu działały poza godzinami pracy, np. 15-17, 15.30-19.30, są 
anonse prasowe, zamieszczane np. w NTO. 

Kolejną kwestią jest współpraca z instytucjami nadrzędnymi, np. Wojewódzkim 
Urzędem Pracy czy Urzędem Marszałkowskim, które żądały informacji na temat realizacji 
projektu. Oczywistym jest, że pracownicy PUP musieli wysłać je w godzinach pracy tych 
Urzędów, tak, aby ktoś fizycznie mógł je odebrać. Materiały musiały być zebrane, 
przygotowane i wysłane. Realizatorem projektu nie jest konkretny pracownik, a Urząd Pracy, 
jako instytucja, która musi pewne czynności urzędowe w godzinach normalnego 
funkcjonowania wykonać. Tego typu projekty prowadzi wiele innych instytucji w całym 
kraju, także w Namysłowie, np. PCPR w namysłowskim starostwie. Ośrodki Pomocy 
Społecznej, szkoły. 

Jeśli PUP tak źle pracował, to jak Pan starosta wytłumaczy wyróżnienie go przez 
Marszałka statuetką za profesjonalizm i efektywność. Dzięki pracy takich instytucji, jak 
namysłowski PUP Opolszczyzna została sklasyfikowana na trzecim miejscu w Polsce, pod 
względem pozyskiwania środków. Dzięki temu województwo otrzymało 44,5 milionów euro 
dodatkowych środków na walkę z bezrobociem. Uzyskano dzięki tym działaniom tzw. 
dodatkowy odpis w zeszłym roku, ponad 400 tysięcy złotych, które otrzymuje Pan starosta  
w postaci środków na wynagrodzenia. Nie musi szukać tych środków w swoim budżecie, a 
ma je dzięki pracy, tych których tak teraz oskarża. 

Na projektach, które wygrywał PUP, korzystały inne jednostki podległe staroście, np. 
szkoły. Dzięki szkoleniom bezrobotni wykonywali prace m.in. przy przejściu z Ogólniaka do 
sali gimnastycznej, prace w Technikum Rolniczym, docieplenie RCKU, remont piwnic w 
szpitalu i inne. 

Działania starosty mają podłoże polityczne. Dyrektor PUP był z innego układu, niż 
obecna koalicja powiatowa. Wykonywał swoją pracę uczciwie, chcąc pomóc bezrobotnym, 
nie pobierając żadnych dodatkowych wynagrodzeń z tytułu realizowanych w PUP projektów. 
Natomiast pracownicy byli wynagradzani za dodatkową pracę, jak to zwykło się praktykować 
w demokratycznych, cywilizowanych krajach. Dzięki tym działaniom bezrobocie zostało 
poważnie zredukowane i nie powróciło do zastraszającego poziomu 3.800 bezrobotnych, z 
czego robi się jeszcze zarzut. Pozyskano środki i stworzono Centrum Aktywizacji 
Zawodowej, aby ułatwić bezrobotnym znalezienie pracy i kontakt z Urzędem. W ostatnim 
czasie wdrożono także nowy system informatyczny, wymieniono bazę komputerową, 
wprowadzono kontroling zarządczy, który PUP posiada jako jedyna jednostka podległa 
staroście. 

Z punktu widzenia bezrobotnego nieważne jest, że pracownik PUP otrzymał 
wynagrodzenie za dodatkową pracę. Ważne dla tych setek bezrobotnych była ich aktywizacja, 
dzięki pozyskanym środkom unijnym. Bezrobotnego interesuje, czy może skorzystać ze stażu, 
robót interwencyjnych, pracodawcę, czy może otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności 
czy refundację wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. To był najważniejszy cel  
i jednocześnie efekt pozyskiwania tych środków. Przy obecnej nagonce i zastraszeniu 
pracowników PUP ze strony starosty, obawiam się, że nie będzie niebawem co zaproponować 
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bezrobotnym i pracodawcom, bo pracownicy Urzędu będą się bali brać udział w projektach 
unijnych, aby nie być o coś oskarżonym. Szkodliwe efekty już widać w postaci zaniechania 
projektu dotyczącego spółdzielni socjalnych, który wzbudzał zainteresowanie w gminie 
Pokój, Świerczów i Namysłów. 

Szkalowanie uczciwie pracującego dyrektora i pracowników nie może przynieść 
dobrych efektów. Starosta, z powodu swojego niezrozumienia mechanizmów dotyczących 
funkcjonowania projektów unijnych, robi krzywdę dyrektorowi, pracownikom PUP, ale 
największą krzywdę robi bezrobotnym. Pan starosta, nie po raz pierwszy już, działa na szkodę 
jednostki, która jest mu podległa, zarówno atakami personalnymi, jak i akcjami medialnymi. 

 
Następnie radny Michał Ilnicki zapoznał obecnych z treścią listu dotyczącego artykułu, 

jaki pojawił się w Nowej Trybunie Opolskiej: 
 

LIST OTWARTY W SPRAWIE PUBLIKACJI NA ŁAMACH NTO  
PT. „SĄD UNIEWINNIŁ BYŁEGO SZEFA NAMYSŁOWSKIEGO 

POŚPOŚREDNIAKA" 
 

Na łamach NTO (dodatek Nysa, Brzeg, Namysłów), w artykule pt. „Sąd uniewinnił 
byłego szefa namysłowskiego pośredniaka" starosta Julian Kruszyński stwierdził, że za 
kadencji poprzedniego starosty doszło w Powiatowym Urzędzie Pracy do nadużyć. 

Jest to niedorzeczność, z którą nie mogę się zgodzić. Pragnę poinformować opinię 
publiczną, że wszystkie projekty realizowane za mojej kadencji były sprawdzane kilkanaście 
razy, w tym kilkakrotnie przez WUP, który nie dopatrzył się jakichkolwiek nieprawidłowości. 

Starosta Kruszyński wynajął za pieniądze podatników firmę zajmującą się audytami, 
aby znalazła jakiekolwiek nieprawidłowości w pośredniaku. Następnie zgłosił sprawę do 
prokuratury oraz wypowiadał się w mediach, na temat rzekomych nieprawidłowości w PUP. 
W momencie, kiedy prokuratura i sądy nie dopatrzyły się zaniedbań, starosta po ratunek 
zwrócił się do WUP w Opolu, który tym razem znalazł nieprawidłowości, mimo tego, że 
wcześniej wszystko było w porządku. 

Starosta oczywiście od decyzji WUP nie odwołał się, ani nie zapoznał mnie z 
protokołem pokontrolnym. Pozbawił mnie tym samym możliwości ustosunkowania się do 
jego treści. Mam prawo sądzić, że obecny starosta nie dba o interes powiatu, chodzi mu o to, 
żeby za wszelką cenę pomówić swoich poprzedników. Dlatego też zwrócił się do urzędu 
podległego wojewodzie, czyli jego partyjnemu koledze, z prośbą o pomoc w znalezieniu haka 
na poprzedników. Takie działanie starosty zasługuje na ogólne potępienie, jako szkodliwe dla 
samorządu i społeczności lokalnej. 

Obecnie starosta straszy dalszymi kontrolami. Nie obawiam się kontroli 
prowadzonych w sposób rzetelny i obiektywny. Jednak, żeby były one obiektywne, to muszą 
być dokonywane przez urzędy nie podległe wojewodzie. W przeciwnym wypadku można  
z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć ich wyniki. 

Działania obecnego starosty są krzywdzące dla pracowników PUP, którzy realizując 
projekty pozyskiwali dla bezrobotnych pieniądze i im służyli, jak najlepiej potrafili. 
Przypomnę, że to za mojej kadencji, jako starosty, było najmniejsze bezrobocie w powiecie. 
Obwinianie pracowników o to, że niektóre czynności wykonywali w godzinach pracy, jest 
wielce krzywdzące. Były takie przypadki, że bezrobotni przyjeżdżali z odległych 
miejscowości, i nie mogli skorzystać z obsługi poza godzinami pracy pośredniaka, z powodu 
braku dojazdu. Byli oni przyjmowani na moje polecenie w godzinach urzędowania. 

Przypomnę moim następcom, że to za mojej kadencji zainwestowano ok. 60 min zł  
w różne powiatowe inwestycje. Kierowany przeze mnie zarząd pozostawił przygotowane do 
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realizacji inwestycje, takie jak droga Domaszowice-Swierczów, termomodemizacja 
budynków oświatowych czy inwestycje we wsi Dąbrowa, w gminie Świerczów. 

Obecnie, aby przypodobać się wyborcom, i coś dla nich na koniec kadencji zrobić, 
starosta pozbywa się dużej części gruntów na terenie gminy Wilków, przy drodze na 
Wrocław, zlokalizowanych za Veluxem, które po odrolnieniu stanowiłyby doskonałą ofertę 
inwestycyjną. Sprzedaż tych gruntów pozbawi powiat wpływu na ograniczenie bezrobocia. 

Na zakończenie pragnę zapytać starostę: 
1. Dlaczego w tak uparty sposób doprowadził do zwrotu 134 tys. złotych, i wpłacił je  

z pieniędzy podatników a nie ze swojej kieszeni? 
2. Dlaczego odwołał się od pozytywnych dla powiatu decyzji Prokuratury i sądów, 

domagając się wręcz zwrotu pieniędzy przez powiat czyli podatników? 
3. Dlaczego nie odwołał się od niekorzystnej decyzji WUP? 
4. Dlaczego nie został mi przedstawiony protokół z kontroli WUP, abym mógł się do 

niego odnieść? 
 
Radny Piotr Karleszko opuścił posiedzenie Rady Powiatu. Stan radnych: 16 
 
Kolejno Przewodniczący Rady Powiatu odczytał odpowiedź Starosty Namysłowskiego 

Juliana Kruszyńskiego, na pierwszy list radnego Michała Ilnickiego, następującej treści: 
 

 ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY RADNEGO MICHAŁA ILNICKIEGO  
 
Gdy w 2011 roku zlecałem audyt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie, to 

miałem mocne sygnały o nieprawidłowościach w tej instytucji. Wyniki audytu potwierdziły 
nasze obawy, a nawet przekroczyły nasze wyobrażenia o skali nieprawidłowości. Kontrole, 
które skrupulatnie wyliczył Pan Michał Ilnicki w latach 2009 - 2011 dotyczyły innych sfer 
działalności PUP. Zupełnie już niedorzeczne jest powoływanie się przez p. Ilnickiego na 
kontrole CBA i prokuratury, które jak powszechnie wiadomo dotyczyły działań korupcyjnych 
w urzędzie za kadencji starosty Michała Ilnickiego, a finałem tych działań były wyroki 
skazujące. 

Bezsprzecznie Wojewódzki Urząd Pracy nakazał zwrot ok. 134 tys. zł (91 tys. zł wraz 
z odsetkami). Kwota ta wynikała ze stwierdzonych przez WUP wydatków 
niekwalifikowanych wykrytych w ramach 3 projektów PO KL realizowanych przez 
namysłowski urząd pracy. 

Ówczesny dyrektor PUP podpisywał ze swoimi pracownikami umowy zlecenia na 
realizację zadań z unijnych projektów. Pomijając aspekt moralny takiego postępowania 
przyznać należy, że nie jest ono zabronione i dość powszechnie praktykowane w urzędach 
pracy. Problem polegał jednak na tym, że umowy cywilnoprawne z pracownikami PUP 
dotyczyły zakresu zadań pokrywających się z czynnościami, jakie wykonywali z tytułu 
umowy o pracę. W ten sposób w opinii WUP doszło do podwójnego wynagrodzenia: z tytułu 
umowy o pracę, której urzędnicy faktycznie nie wykonywali oraz z tytułu realizacji projektu 
wykonywanego w godzinach pracy. 

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia sięgały nawet ponad 100 tys. złotych, za 
realizację projektów przez jednego pracownika. Łącznie wynagrodzenia z tego tytułu w PUP 
w latach 2009 - 2010 przekroczyły pół miliona złotych. Nawet w stosunku do milionowych 
wartości dotacji pozyskanych przez namysłowski PUP w tych latach, kwota ta jest znacząca  
i słusznie wywołała moje zainteresowanie sprawą nieprawidłowości w podległym urzędzie. 
 Sytuacja na rynku pracy w pow. namysłowskim zmienia się w każdym roku, jest 
dynamiczna i zależy od wielu czynników, takich jak: kondycja finansowa państwa, sytuacja 
na rynku pracodawców, przepisy prawa, zmiany demograficzne, koszty pracy itp. 
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 Pan radny Michał Ilnicki, odnosząc się do działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Namysłowie w latach 2009-2010 wskazał, iż w tamtym czasie Urząd aktywnie pozyskiwał 
środki zewnętrzne na aktywizację osób bezrobotnych. Użył nawet sformułowania, że skala 
pozyskanych środków była ogromna, jak na realia powiatu namysłowskiego. Oczywiście 
należy się zgodzić z taką tezą, ale trzeba mieć  też na uwadze ówczesne możliwości, które 
niewątpliwie sprzyjały pozyskiwaniu większych środków w porównaniu do ostatnich lat. Lata 
2009-2010 to początek okresu finansowego, w którym stworzono beneficjentom największe 
możliwości pozyskania środków unijnych – organizowano więcej niż obecnie konkursów, na 
które przeznaczano wysokie kwoty, była mniejsza konkurencja i nieskomplikowane 
procedury naboru. Skorzystanie z możliwości zaoferowanych w tamtym czasie było łatwe, nie 
stwarzało większych problemów.  

W chwili obecnej PUP wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych w ramach  Funduszu Pracy, projektów konkursowych oraz 
systemowych. Nadal działania PUP nakierowane są na jeden cel – pomoc osobom 
bezrobotnym – nic w tym zakresie się nie zmieniło. Skala pozyskanych środków jest równie 
duża, jak w latach 2009-2010, mając oczywiście na względzie oferowane przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytucje Wdrażające możliwości ich pozyskiwania  
z różnych źródeł.  

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie cały czas korzysta zarówno z dodatkowych 
środków z Funduszu Pracy, jak i środków unijnych dostępnych w danym czasie na działania 
związane z aktywizacją osób bezrobotnych.  
 Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć, na które pozyskano środki zewnętrzne był 
Projekt „Sprawny Urząd II” realizowany w okresie od 01.05.2011 r. do  31.12.2013 r. na 
ogólną kwotę 217 691,96 zł w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych  
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W ramach projektu pozyskano środki na finansowanie zatrudnienia 3 
pracowników, których praca ma wpłynąć na polepszenie jakości oraz dostępności usług 
oferowanych przez tę instytucję. Przewidziano zwiększenie ilości osób mających 
bezpośrednią styczność z obsługą oraz rozwiązywaniem problemów zawodowych klienta. 
Zatrudnione osoby podjęły realizację zadania:  doradcy zawodowego (1 stanowisko) – 
wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie rozwiązywania problemów  
i dokonywania wyborów zawodowych, doradztwo personalne oraz pośrednika pracy  
(2 stanowiska) – pozyskiwanie i dystrybucja ofert pracy. W ramach projektu przewidziano 
zatrudnienie subsydiowane (środki EFS) do końca 12.2013 r. Działania te oprócz tego, że 
związane z niskimi kosztami były również podstawą do efektywnego wykorzystania mocno 
ograniczonych środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu 
Pracy w Namysłowie. Dzięki ułatwionemu dostępowi do wsparcia doradczego klienci urzędu 
mogli dokonywać trafniejszych wyborów zawodowych i edukacyjnych, a intensyfikacja 
działań pośredników pracy wpłynęła na poprawę współpracy z zainteresowanymi, owocując 
sprawniejszym pozyskiwaniem i dystrybucją ofert pracy;  

W roku 2011 PUP otrzymał 1.632,8  tys. zł środków z Funduszu Pracy, a także 892,2 
tys. zł na realizację  Poddziałania  6.1.3 PO KL oraz 43,4 tys. zł na realizację programu 
zwiększającego algorytm.  

Zrealizowano ponadto projekt unijny: 
• Projekt „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” realizowany w okresie od 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r. na kwotę dofinansowania 892.227,20 zł realizowany w ramach PO 
KL Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki adresowany do 213 
osób bezrobotnych. W ramach projektu  skierowano 127 osób w celu odbycia stażu 
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u pracodawcy, 83 osoby skierowano na szkolenie, 3 osobom udzielono jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 
 W roku 2012 PUP otrzymał 1.626,3  tys. zł środków z Funduszu Pracy, a także 927,2 
tys. zł na realizację  Poddziałania  6.1.3 PO KL oraz 225,8 tys. zł na realizację programu 
specjalnego zwiększającego algorytm i 572,9 tys. zł na realizację programów zwiększających 
algorytm dla bezrobotnych do 30 roku życia, pow. 50 roku życia i osób w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy, 300,0 tys. zł na realizację programu „Przedsiębiorczość” zwiększającego 
algorytm, a także 200,0 tys. zł na realizację programu zwiększającego algorytm dla osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ostatecznie samorząd powiatu dysponował 
w 2012 roku kwotą 3.852,2 tys. zł. 

Zrealizowano ponadto projekty unijne: 
• Projekt „Zamknij drzwi wykluczeniu II” realizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 

28.02.2014 r. w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki adresowany do 50 osób bezrobotnych na kwotę dofinansowania 958.318,20 zł. 
W ramach projektu  30 osób skierowano na szkolenie, natomiast 20 osób skierowano 
w celu odbycia stażu u pracodawcy. 

• Projekt „Sieć możliwości” realizowany w okresie  od 01.01.2012 r. do 31.01.2014 r. 
realizowany w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki adresowany do 50 osób bezrobotnych na kwotę dofinansowania 677.863,92 zł. 
W ramach projektu  16 osób skierowano na szkolenie, natomiast 16 osób skierowano 
w celu odbycia stażu u pracodawcy. 
 

 W roku 2013 PUP otrzymał 2.000,1  tys. zł środków z Funduszu Pracy, a także 
1.868,6 tys. zł na realizację  Poddziałania  6.1.3 PO KL oraz 92,8 tys. zł na realizację 
programu zwiększającego algorytm, 96,0 tys. zł na realizację programu  zwiększającego 
algorytm dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz 108,5 tys. zł na 
realizację programów zwiększających algorytm dla bezrobotnych do 30 roku życia oraz osób 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ostatecznie samorząd powiatu dysponował w 2013 
roku kwotą 4.166,0 tys. zł. 

Zrealizowano ponadto projekty unijne: 
• Projekt „JOB czyli Jak Opuścić Bezrobocie” realizowany w okresie od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013 r. na kwotę dofinansowania 1 867 215 zł adresowany do 427 osób 
bezrobotnych. W ramach projektu skierowano 240 osób w celu odbycia stażu 
u pracodawcy, 176 osób bezrobotnych skierowano na szkolenia oraz udzielono 11 
dotacji dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. 

• Projekt systemowy „PO KLucz do biznesu 2!” realizowany od 01.2012 r. (liderem 
projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu). Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013. O udział  
w projekcie mogą ubiegać się osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej 
przez okres 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i zamierzają założyć 
firmę na terenie województwa opolskiego. Głównym celem projektu jest wzrost 
przedsiębiorczości w województwie opolskim przez stworzenie korzystnych 
warunków do jej rozwoju oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców 
Opolszczyzny. Od 01.2012 r. do 31.12.2013 r. zostało zrekrutowanych w ramach 
projektu 135 osób. Zostały zawarte 62 umowy na otrzymanie jednorazowych dotacji 
inwestycyjnych do wysokości 40 000,00 zł oraz 62 umowy na otrzymanie wsparcia 
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pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie  
w kwocie brutto do 700,00 zł. 

 
Z powyższych środków skorzystało w latach 2011-2013 łącznie 3117 osób 

bezrobotnych (staże, dotacje, refundacje, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, 
zwrot kosztów dojazdu). 

Należy nadmienić także, że PUP w Namysłowie w bieżącym roku jako jedyny w woj. 
opolskim pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych, w tym 
niepełnosprawnych. Na realizację 2 projektów pozyskano dodatkowo około 300 tys. zł. 
Projekty te realizowane będą do końca roku 2014.  

Jeśli chodzi o spółdzielnie socjalne, w ostatnich latach PUP podejmował wiele działań 
w kierunku zainicjowania utworzenia spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne, jednakże 
zainteresowanie tą formą zdecydowanie zmalało. Powodem są skomplikowane procedury 
założenia spółdzielni, a następnie jej funkcjonowania.   

Wskazuję również, iż liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec 
roku 2013 jest porównywalna do tej z końca 2010 r. – oscyluje w granicach 2700 osób.  
W dobie kryzysu gospodarczego utrzymanie takiego poziomu zarejestrowanych osób 
bezrobotnych jest niewątpliwie wynikiem skutecznych działań aktywizujących,  
a podejmowanych przez PUP w Namysłowie.  

Odnosząc się do kwestii wynagradzania pracowników PUP z tytułu realizacji 
projektów unijnych wskazuję, iż w chwili obecnej projekty są koordynowane przez nowych 
pracowników wyłonionych w wyniku naboru. Jedynie 4 pracowników PUP otrzymuje dodatki 
do wynagrodzenia w kwocie nie przekraczającej 600 zł brutto/miesiąc (zwiększony zakres 
obowiązków związany z realizacją projektów unijnych). Przy stosowanej aktualnie formie 
wynagradzania pracowników (dodatki specjalne) PUP nie naraża się na zarzut podwójnego 
finansowania, jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji. Pozostali pracownicy PUP 
pośrednio zaangażowani w realizację projektów, nie otrzymują żądnego dodatkowego 
wynagrodzenia. Zdecydowana większość pozyskanych środków unijnych obecnie trafia więc 
do bezrobotnego, a nie jest przeznaczana na wynagrodzenia pracowników PUP. 

Moje działania, jako Starosty Namysłowskiego, nigdy nie miały na celu szkalowania 
dyrektora i pracowników placówki. Niestety, fakty o nieprawidłowościach w Urzędzie Pracy 
były niezaprzeczalne, co znalazło odzwierciedlenie w decyzji WUP o zwrocie tzw. wydatków 
niekwalifikowanych w ramach projektów realizowanych przez PUP. Nie mogłem zignorować 
tych faktów – taki tryb działania narzucają mi bowiem przepisy prawa. 

Na zakończenie należy dodać, iż w żadnym wypadku nie ma miejsca nagonka czy też 
zastraszanie pracowników PUP przez Starostę. Urząd funkcjonuje prawidłowo, jest sprawnie 
zarządzany przez kierownictwo, pracownicy PUP współdziałają ze sobą i są nastawieni na 
pomoc osobom bezrobotnym i pracodawcom, co szczegółowo zostało przedstawione  
w sprawozdaniu z działalności Urzędu za rok 2013 (materiały otrzymał każdy radny). 

 
Radny Michał Ilnicki odnosząc się do odpowiedzi Starosty Namysłowskiego Juliana 

Kruszyńskiego powiedział, iż Starosta przygotował jedynie sprawozdanie z działalności 
Urzędu Pracy nie odnosząc się do problemów poruszanych w liście oraz poprosił, aby 
Starosta odpowiedział na 4 pytania zawarte w drugim liście otwartym.  

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radego Michała 

Ilnickiego i poddał pod wątpliwość to czy radny ma upoważnienia pana Juzaka, aby 
publicznie wypowiadać się w jego sprawach. Następnie wskazał, że winy nie ponoszą osoby, 
które wykryły nieprawidłowość, tylko te, które tych nieprawidłowości się dopuściły, a w tym 
wypadku były dyrektor PUP oraz były starosta Michał Ilnicki. Na koniec dodał, że do 
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poruszonych przez radnego Michała Ilnickiego, w drugim liście, kwestii odniesie się  
w najbliższym czasie.  

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przypomniał radnym  

o obowiązku złożenia do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych. 
 
Ad 16) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się dnia  
30 kwietnia br. o godz. 1300. 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVII 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XXXVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1431. 
 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 
 
            Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Krzysztof Szyndlarewicz 
 
 
 
Protokolant: Martyna Koszowska ………….. 

 
 

 
 

 


