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PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2014 
Z XXXVIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 
1300. 
 
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) zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

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

c) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Namysłowie wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego, 

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

e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 
f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach  

w 2014 roku, 
g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowicach  

w 2014 roku. 
7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2014 r. 
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2013. 
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Namysłowskiego. 
10. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2013. Ocena zimowego utrzymania 

dróg w sezonie 2013/2014. 
11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu, współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2013”.  

12. Informacja w zakresie wspierania finansowego sportu, kultury i zabytków na terenie 
Powiatu Namysłowskiego 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 XXXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz.  
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przywitał Starostę Namysłowskiego Juliana 
Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, radnych oraz wszystkie 
osoby zgromadzone na sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz na podstawie listy 
obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad. 
Poinformował, że w sesji bierze udział 15 radnych. 

 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 

osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby do porządku obrad 
wprowadzić zmiany w 2 projektach uchwał dotyczących:  

− zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku, 
oznaczonej w porządku obrad jako p. 6d, 

 
− udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach  

w 2014 roku, oznaczonej w porządku obrad jako p. 6f. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania lub uwagi. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zapytał o decyzję zarządu odnośnie wniosku Komisji ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska dotyczącego zwiększenia dotacji dla 
kościoła w Przeczowie.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował, iż Zarząd dyskutował nad 
wnioskiem, jednakże został on przegłosowany negatywnie, gdyż kwota udzielonej dotacji nie 
może być wyższa od kwoty ujętej we wniosku. 
 
 Radny Paweł Cholaś dodał, iż wniosek nie został poparty, gdyż nie zostało wskazane 
źródło finansowania zwiększonej dotacji.   
 
Radny Piotr Lechowicz dołączył na sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Stan: 16 radnych 
 

W związku z tym, że innych uwag do porządku obrad nie było, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami i poddał go pod 
głosowanie. 
 

Porządek obrad wraz z wniesionymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 3) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu  
z XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. 
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 Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty 
jednogłośnie. 

 
Ad 4) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz 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) 
 

Radny Andrzej Zielonka zapytał o to, dlaczego na fotografiach mieszczących się  
w budynku Starostwa, przedstawiających wykonane w ciągu ostatnich 10 lat inwestycje, 
brakuje wielu przedsięwzięć. Następnie poinformował, iż nie widział na wystawie zdjęć 
przedstawiających m.in. sali operacyjnej oraz termomodernizacji szpitala, remontu 
prosektorium przy szpitalu, remontu warsztatów w Zespole Szkół Mechanicznych  
w Namysłowie, modernizacji sal wykładowych oaz windy w Zespole Szkół Specjalnych  
w Namysłowie, remontu drogi Namysłów – Przeczów, remontu Domu Pomocy Społecznej 
Promyk w Kamiennej, remontu Domu Dziecka w Namysłowie, remontu budynku straży 
pożarnej, windy w budynku starostwa.  

Dodał również, iż w 2009 r. czasopismo „Wspólnota” doceniło poprzedni Zarząd 
Powiatu oraz Powiat Namysłowski, który uplasował się na 25 miejscu w rankingu 
najzamożniejszych powiatów.  

 
Następnie zapytał o to czy zostały sprzedane grunty rolne w miejscowości Wilków 

oraz o to, dlaczego jest tak duży odstęp czasowy między kolejnymi filmami udostępnianymi 
na stronie internetowej powiatu. 

 
Ad 6a) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o opinię 
przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 

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

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, iż opinia Komisji 
również jest pozytywna.  
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W związku z tym, że nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXXVIII/3077/2014 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o opinie 
przewodniczących wszystkich komisji stałych do projektu uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie 
– załącznik nr 6 do protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, iż na Komisja złożyła wniosek o zwiększenie dotacji o 2 tys. zł 
dla parafii, który został przegłosowany 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Zarząd Powiatu negatywnie 

odniósł się do wniosku Komisji, w związku z czym projekt uchwały nie uległ zmianie, czyli 
kwota udzielanej dotacji nadal wynosi 2 tys. zł. Dodał, że jeśli uchwała nie zostanie 
przegłosowana, to parafia nie otrzyma dofinansowania.  

 
Radny Andrzej Michta zapytał czy są przeciwwskazania, aby parafia złożyła ponowny 

wniosek ze zwiększoną kwotą. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż nie ma przeciwności, jednakże 

parafia dostarczyła już zgodną dokumentację, a w przypadku przedłożenia nowego wniosku, 
wydłużyłby się czas przyznawania dotacji, co w końcu mogłoby doprowadzić do tego, że 
parafia nie otrzymałaby jej w ogóle. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 
 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXXVIII/308/2014 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, iż opinia 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku do 
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projektu uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Namysłowie wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  jest pozytywna. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań do 
uchwały. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof 
Szyndlarewicz poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
 Uchwała w sprawie likwidacji Uzupełniaj ącego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Namysłowie wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVIII/309/2014 – 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o opinię 
przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu do 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2014 roku – załącznik nr 10 do protokołu.  
 

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

 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań do 

uchwały. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof 
Szyndlarewicz poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVIII/310/2014 – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o opinię 
przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2014 roku – załącznik nr 12 do protokołu. 
 

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

 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań do 

uchwały. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof 
Szyndlarewicz poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVIII/311/2014 – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o opinie 
przewodniczących wszystkich komisji stałych do projektu uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach w 2014 roku – załącznik 
nr 14 do protokołu, przypominając, iż jest to projekt uchwały po zmianach zaproponowanych 
na Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań do 

uchwały. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof 
Szyndlarewicz poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Bąkowicach w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVIII/312/2014 – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 6g) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o opinie 
przewodniczących wszystkich komisji stałych do projektu uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowicach w 2014 roku – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, iż Komisja nie opiniowała projektu uchwały, gdyż na 
posiedzeniu Komisji padł wniosek o zwiększenie dotacji, który został przegłosowany 5 
głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”. 
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Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań do 
uchwały. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zapytał jakie było stanowisko Zarządu Powiatu wobec 
wniosku Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska o zwiększenie 
dotacji. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Zarząd Powiatu negatywnie 
odniósł się do wniosku. Następnie poddał projekt uchwały pod głosownie.  
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kowalowicach w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXVIII/313/2014 – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, iż 
informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2014 r. była przedmiotem 
dyskusji wszystkich komisji stałych, po czym po prosił o pytania do materiału. Informacja 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 
Radny Michał Ilnicki zapytał o to, jaki był wynik finansowy na koniec 2013 roku oraz 

dlaczego Starosta Namysłowski nie chce wyrazić zgody na propozycję Burmistrza 
Namysłowa na temat udziałów szpitala. Wspomniał również o zagrożeniu zamknięcia Poradni 
Kardiologicznej. 
 
 Prezes Spółki Kamil Dybizbański odniósł się do wypowiedzi radnego Michała 
Ilnickiego mówiąc, iż problem występujący na kardiologii został zażegnany, gdyż personel 
specjalistyczny pracuje w takim wymiarze jaki jest wymagany. Dodał, iż w rachunku zysków 
i strat za 2013 rok widnieje kwota +224 tys. zł, a pożyczka od Powiatu Namysłowskiego 
została umorzona w grudniu dlatego wpływa ona pozytywnie na wynik.   
 
Ad 8) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o pytania do 
informacji z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2013 – załącznik 
nr 19 do protokołu. 
  
 Nie było pytań. 
 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 9) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o pytania do 
oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik 
nr 20 do protokołu oraz dodał, iż materiał został przyjęty przez Komisję Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
  Nie było pytań. 
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 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 10) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o pytania do 
informacji z działalności Wydziału Dróg za rok 2013, oraz oceny zimowego utrzymania 
dróg w sezonie 2013/2014 – załącznik nr 21 do protokołu. Poinformował również o tym, iż 
materiał był omawiany na wszystkich komisjach stałych. 
 

Nie było pytań. 
 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 11) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o pytania do 
sprawozdania z realizacji „Rocznego programu, współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok 2013” – załącznik nr 22 do protokołu. 

 
Nie było pytań. 

 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 12) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o pytania do 
informacji w zakresie wspierania finansowego sportu, kultury i zabytków na terenie 
Powiatu Namysłowskiego za rok 2013 – załącznik nr 23 do protokołu. Poinformował 
również o tym, iż materiał był omawiany na wszystkich komisjach stałych. 

 
Nie było pytań. 

 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 13) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz oddał głos Staroście 
Namysłowskiemu, który przygotował odpowiedź na pytania zadane przez radnego Michała 
Ilnickiego zadane na ostatniej sesji.  
 
 Radny Michał Ilnicki poinformował, iż chciałby otrzymać odpowiedź na piśmie.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zapoznał obecnych z następującą treścią 
listu: 

ODPOWIEDŹ 
NA LIST OTWARTY AUTORSTWA RADNEGO MICHAŁA ILNICKIEG O  

W SPRAWIE PUBLIKACJI NA ŁAMACH NTO 
PT. "SĄD UNIEWINNIŁ BYŁEGO SZEFA NAMYSŁOWSKIEGO PO ŚREDNIAKA" 
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 „Pan radny Michał Ilnicki w swoim liście otwartym z dnia 26 marca 2014 roku, 
odczytanym podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego stawia szereg zarzutów 
opartych na półprawdach i kłamstwach. 
 Faktem bezspornym jest, że nieprawidłowości w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Namysłowie za kadencji p. Michała Ilnickiego (czyli w latach 2006 - 2010) jako starosty 
miały miejsce. Nie będę przytaczał faktu potwierdzonej przez sąd korupcji w PUP w tych 
latach, bowiem jest on powszechnie znany. Także nieprawidłowości w realizacji projektów 
unijnych przez podległy staroście Ilnickiemu urząd zostały potwierdzone. Na skutek kontroli 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy powiat namysłowski musiał zwrócić ok. 134 tys. zł (91 tys. zł 
plus należne odsetki). Kwota ta wynikała ze stwierdzonych przez WUP tzw. wydatków 
niekwalifikowanych wykrytych w ramach trzech projektów PO KL realizowanych przez 
namysłowski urząd pracy. 
 Nieprawidłowości wynikły z tego, że 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. 
 Prawdą jest, że za kadencji p. Ilnickiego przeprowadzano kontrole w namysłowskim 
PUP, które nie dopatrzyły się nieprawidłowości. Kontrole te jednak dotyczyły innych sfer 
działalności PUP, niż ta, której następstwem było zalecenie zwrotu przez powiat części 
pozyskanych dotacji. 
 Zatem używanie - zapewnie świadomie - przez byłego starostę sformułowań  
o "RZEKOMYCH" nieprawidłowościach jest tylko zabiegiem mającym na celu manipulację 
opinii publicznej. Podobnie stwierdzenie, że „prokuratura i sądy nie dopatrzyły się 
zaniedbań” jest nadużyciem. Instytucje te rozważały udział w doprowadzeniu  
do nieprawidłowości podległej mu jednostki tylko byłego dyrektora PUP. Mimo, że nie 
dopatrzyły się jego winy, to ani prokuratura ani sąd nie stwierdziły, że takich 
nieprawidłowości w PUP nie było. Co więcej, w uzasadnieniu korzystnego dla byłego 
dyrektora PUP wyroku sąd zaznaczył: 
 
 "(...) Jednocześnie należy jednak zauważyć, że postępowanie pracowników urzędu 
pracy polegające na wykonywaniu czynności z prywatnych umów zlecenia w czasie 
urzędowych godzin pracy należy ocenić nagannie oczywiście z wyjątkiem sytuacji 
nadzwyczajnych o jakich zeznał były starosta namysłowski i w tym zakresie powinni być 
pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej.  
 Natomiast sam fakt realizacji projektów unijnych przez pracowników PUP wobec 
braku jednoznacznych zakazów można oceniać jedynie z punktu widzenia zasad etycznych i 
nie będzie to ocena pozytywna. Okoliczność realizacji prze pracowników PUP w Namysłowie 
części zadań z projektów unijnych w czasie wykonywania normalnych obowiązków 
służbowych wskazuje jednoznacznie, że takie czynności urzędnicy mogli wykonać bez 
dodatkowego wynagrodzenia w godzinach i w zakresie swych obowiązków ze stosunku pracy 
a środki stanowiące ich wynagrodzenie mogły być przeznaczone na bezpośrednią pomoc dla 
beneficjentów". 
 
 Manipulacją jest także stwierdzenie p. Ilnickiego, że „starosta oczywiście od decyzji 
WUP nie odwołał się, ani nie zapoznał mnie z protokołem pokontrolnym (...) abym mógł się 
do niego odnieść.”   Protokół pokontrolny został bowiem Panu udostępniony pocztą w dniu 17 
października 2012 roku. 
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 Były starosta powinien także wiedzieć, że tylko kierownikowi jednostki kontrolowanej 
(w tym przypadku dyrektorowi PUP) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem 
informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych zawartych 
i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych  
od otrzymania dokumentu lub niepodpisania i odesłania jednego egzemplarza w ww. terminie 
z podaniem przyczyn odmowy. Od zaleceń pokontrolnych WUP ani staroście ani byłemu 
staroście nie przysługuje zatem jakiekolwiek prawo odwołania się.  
 Intencje jakie były starosta mi zarzuca, które miały na celu "znalezienie haka"  
na poprzedników są, w mojej opinii, kłamliwe i przekazane w złym zamiarze. Sugerowanie 
mojego współdziałania wraz z wojewodą opolskim w tym celu to już przekroczenie wszelkich 
norm przyzwoitości. Samo stwierdzenie, że Wojewódzki Urząd Pracy jest podległy 
wojewodzie to samokompromitacja p. Michała Ilnickiego, który wykazuje w ten sposób 
totalną niewiedzę o funkcjonowaniu administracji. Rzeczą powszechnie znaną jest wszakże 
fakt podległości WUP Marszałkowi Województwa. 
 Pan Ilnicki forując oskarżenia nie ma żadnych dowodów świadczących o rzekomo 
niecnych intencjach obecnego starosty i wojewody. Zresztą, nie pierwszy raz radny  
w stosunku do mnie i wojewody Ryszarda Wilczyńskiego przekracza ramy wolnej 
wypowiedzi i prawa do krytyki, od której się nie uchylamy. Sugerowanie obecnemu staroście 
niecnych, politycznych intencji i działania mającego znamiona teorii spiskowej ma na celu 
narażenie mojej osoby na utratę zaufania publicznego i kwalifikuje się do rozwiązania tego 
problemu poprzez drogę sądową. 
 Absurdalna jest także informacja byłego starosty o tym, że bezrobotni, którzy nie 
mogli skorzystać z obsługi PUP poza godzinami jego urzędowania, na polecenie Michała 
Ilnickiego byli przyjmowani w godzinach pracy urzędu. Nasuwa się pytanie na jakiej 
podstawie były starosta uzurpował sobie prawo do wydawania poleceń pracownikom 
podległym dyrektorowi Urzędu Pracy, który to jest ich przełożonym? 
 Postępująca absurdalność pozostałych twierdzeń i zarzutów zawartych w piśmie z dnia 
26 marca br. zwalnia mnie z dalszej polemiki w tym zakresie. 
 Na zakończenie jeszcze raz podkreślę z całą mocą: moje działania były podyktowane 
interesem powiatu i nakazami prawa. Bezsprzecznie instytucje niezależne i obiektywne 
potwierdziły nieprawidłowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie, które miały 
miejsce w trakcie kadencji byłego starosty Michała Ilnickiego. Następstwem tego był nakaz 
zwrotu części dotacji z budżetu powiatu namysłowskiego. W takiej sytuacji byłem 
zobowiązany odnaleźć winnych tych zaniedbań i eliminacji zaistniałych nieprawidłowości. 
Obecnie zdecydowana większość pozyskanych środków unijnych trafia więc  
do bezrobotnego, a nie jest przeznaczana na wynagrodzenia pracowników PUP. 
 Ciągłe i uporczywe przywoływanie tematu i wypaczanie moich intencji i działań przez 
p. Michała Ilnickiego jest - w mojej opinii - początkiem brudnej kampanii wyborczej. 
Ubolewam jednak, że kampanię tę radny Ilnicki buduje na szkodzie pracowników podległej 
mu niegdyś instytucji i jej byłego dyrektora.” 
 
 

Następnie Starosta Namysłowski poprosił Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Powiatu  Wiolettę Sochę-Kompała, aby odniosła się do pytania zadanego przez radnego 
Andrzeja Zielonkę dotyczącego wystawy fotosów.  

 
Pani naczelnik poinformowała, iż zrealizowanych inwestycji było bardzo wiele, więc 

nie wszystkie zmieściłyby się na wystawie, w związku z czym zdecydowano się wybrać 
konkretne, największe i najważniejsze przedsięwzięcia. Dodała, iż na 2. piętrze budynku 
Starostwa umieszczonych jest więcej zdjęć, na których przedstawione są inwestycje, które 
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wymienił radny: m.in. zakup sprzętu na bloku operacyjnym, czy termomodernizacja 
budynków oświatowych. 

 
Na temat dotyczący sprzedaży ziem w Wilkowie wypowiedział się Wicestarosta 

Namysłowski Andrzej Spór, mówiąc iż ok. 12 ha gruntów rolnych IV klasy jest 
przygotowanych do sprzedaży.  

 
Następnie radny Michał Ilnicki zwracając się do Starosty Namysłowskiego ponownie 

odczytał list, z którego treścią zapoznał obecnych na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Namysłowskiego, w dniu 26 marca br., pt. LIST OTWARTY W SPRAWIE PUBLIKACJI 
NA ŁAMACH NTO PT. „SĄD UNIEWINNIŁ BYŁEGO SZEFA NAMYSŁOWSKIEGO 
POŚPOŚREDNIAKA". Następnie odniósł się do materiału, zadając pytanie dlaczego Starosta 
odwołał się od pozytywnej decyzji prokuratury. Na koniec poinformował, iż prosił o dokładną 
odpowiedź pisemną na pytania zadane na ostatniej sesji. 

 
Radny Andrzej Zielonka zwrócił się z prośbą, aby odpowiedzi na interpelacje były 

przemyślane, prawdziwe, niezagmatwane. Następnie zapytał z jakich środków jest 
realizowany budżet, skoro do tej pory nie sprzedano gruntów w Wilkowie, a które miały być 
głównym źródłem dochodu powiatu w 2014 r.  

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór poinformował, że na dzień dzisiejszy grunty 

te nie są sprzedane, gdyż będzie to możliwe dopiero po zbiorach i wtedy na pewno dojdzie do 
transakcji. Dodał, iż budżet realizowany jest bez najmniejszych problemów.  

 
Kolejno Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego 

Michała Ilnickiego  dotyczącej szpitala, mówiąc iż obecnie szpital radzi sobie dość dobrze. 
Dodał, że jeżeli Burmistrz odniesie się pozytywnie do propozycji podniesienia kapitału 
zakładowego spółki NCZ to dojdzie do porozumienia w kwestiach szpitala. Na koniec wyraził 
nadzieję, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie podjęta 
uchwała dotycząca podniesienia kapitału zakładowego.  

 
Radny Piotr Karleszko opuścił sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Stan: 15 radnych  
 
Rzecznik Prasowy Sławomir Stramski odniósł się do uwagi radnego Andrzeja 

Zielonki dotyczącej publikowania filmów na stronie internetowej powiatu, informując iż 
odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi filmami spowodowany jest procesem technologicznym 
zamieszczania oraz publikacji ich na serwisie zewnętrznym, dodatkowo nie są one częścią 
składową strony, są jedynie uatrakcyjnieniem znajdujących się treści.  

 
Ad 14) 
 
 Radny Sławomir Gradzik odczytał oświadczenie – wezwanie Powiatowej Rady SLD  
o to, aby Andrzej Spór, Roman Półrolniczak, Roman Letki, Tadeusz Bezwerchny, Andrzej 
Szrom, Paweł Cholaś zaprzestali używania wizerunku Sojuszu Lewicy Demokratycznej do 
własnych celów politycznych i osobistych. Dokument stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 
*** 

 
 Radny Michał Ilnicki ponownie poruszył temat dotyczący decyzji prokuratury  
w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
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 Starosta Namysłowski odniósł się do wypowiedzi radego, mówiąc iż nigdy nie 
pozwoli na to, aby stwierdzone nieprawidłowości zostały ukryte, krzywdząc przy tym innych.  

 
*** 

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór odnosząc się do oświadczenia odczytanego 

przez radnego Sławomira Gradzika powiedział, iż radny zachował się nie w porządku, tym 
bardziej, że oficjalnie nadal jest on członkiem Klubu Radnych SLD. 

 
Radny Sławomir Gradzik poinformował, iż złożył to oświadczenie, gdyż chciał aby 

społeczeństwo znało prawdę.  
 
Radny Roman Letki oświadczył, iż nigdy nie był członkiem Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej oraz nigdy nie naruszył jego wizerunku. 
 
Radny Andrzej Szrom również oświadczył, iż  nigdy nie był członkiem Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej. 
 
Radny Michał Ilnicki opuścił sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Stan: 14 radnych  

 
*** 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński przybliżył radnym temat dotyczący 

programu dwujęzycznych dzieci i pomyśle wprowadzenia go na namysłowskiej porodówce tj. 
wraz listem gratulacyjnym wręczanoby rodzicom materiały dydaktyczne do nauki języka 
angielskiego. 
 
 Radni podjęli krótką dyskusję w temacie zwiększonej ilości urodzeń w powiatach 
ościennych. 
 
 Radny Andrzej Zielonka poinformował, iż w dniu wczorajszym przez Sejmik 
Województwa Opolskiego została podjęta uchwała dot. przekształcenia szpitala w Pokoju 
w spółkę prawa handlowego.  

 
*** 

 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór zachęcił obecnych do tego, aby 
dofinansować kolonie dla Dzieci z Domu Dziecka w Namysłowie.  
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zaprosił obecnych do wzięcia udziału  
w spotkaniach, które są organizowane z okazji 10-lecia Powiatu Namysłowskiego w Unii 
Europejskiej.   
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz zaprosił wszystkich do 
uczestnictwa w obchodach z okazji Święta Flagi. 
 
Ad 15) 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, iż będzie organizowana komisja wyjazdowa do Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego, a następnie zaprosił do uczestnictwa w tym spotkaniu, o którym 
wcześniej zainteresowane osoby zostaną powiadomione.  
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*** 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz zapoznał radnych  

z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu za 2013 rok – załącznik nr 25 do protokołu. 

 
*** 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż dnia 30 maja br. odbędzie się 

impreza z okazji dnia Samorządowca w ośrodku „Jakubus” w Jakubowicach, na którą 
serdecznie zaprasza wszystkich radnych. 

 
Ad 16) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się dnia  
28 maja br. o godz. 1300. 
 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zamknął 
XXXVIII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XXXVIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1507. 
 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
     

       Krzysztof Szyndlarewicz 
 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

          Roman Półrolniczak 
             
 

 

 

Protokolant: Martyna Koszowska ………….. 


