
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego,  

Kazimierza Jaworskiego, Marka Martynowskiego,  

Henryka Górskiego i Jana Marię Jackowskiego 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 sierpnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z docierającymi do mnie niepokojącymi informacjami odnośnie do nieprawidłowości zwra-

camy się z prośbą o zbadanie następujących spraw i przekazanie wyjaśnień w tym zakresie. 

1. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat była przeprowadzona kontrola w Fundacji Rodzinnej Opieki Zastęp-

czej „Nasz Dom Zastępczy” z siedzibą w Paczynie przy ulicy Leśnej 26? Jeśli tak, to kto przeprowadzał kon-

trolę, na czyj wniosek i jakie były wnioski pokontrolne? 

2. Czy pomiędzy prezesem tej fundacji a obecnym starostą powiatu gliwickiego Michałem Nieszporkiem 

istnieją więzy pokrewieństwa bądź powinowactwa? 

3. Czy takie więzy istnieją pomiędzy osobami zatrudnionymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

(jednostka organizacyjna starostwa powiatowego) w Gliwicach a jakąkolwiek osobą z zarządu tej fundacji? 

4. Które osoby zatrudnione w PCPR w Gliwicach są połączone więzami pokrewieństwa lub powinowac-

twa z dyrektorką tej instytucji, magister Barbarą Terlecką-Kubicius? 

5. Od jakiego czasu prezes fundacji Ireneusz Kopania jest jednocześnie pracownikiem podległym staro-

ście powiatowemu w Gliwicach? 

6. Czy pan Ireneusz Kopania, jako pracownik zatrudniony w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie 

przy ulicy Leśnej 26, podlega dyrektorowi PCPR w Gliwicach? 

7. Czy kiedykolwiek w okresie ostatnich pięciu lat była przeprowadzona kontrola wydatkowania środków 

przekazanych z budżetu gliwickiego starostwa na rzecz Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie przy ulicy 

Leśnej 26? Pod tym samym adresem mieści się Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastęp-

czy”, nadto jest to prywatna posiadłość pana Ireneusza Kopani. 

8. Czy na zakup własnego majątku, w szczególności nieruchomości położonej w Sierotach przy ulicy 

Ogrodowej 2, Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” z siedzibą w Paczynie przy 

ulicy Leśnej 26 otrzymywała jakiekolwiek dotacje bądź inne środki pochodzące z budżetu? 

9. Czy ta fundacja otrzymywała jakiekolwiek środki pochodzące z funduszy unijnych? 

10. W ilu programach nadzorowanych lub/i prowadzonych przez PCPR w Gliwicach uczestniczy ta fun-

dacja? 

11. Jakie to są programy i w jakiej wysokości środki są w nich przyznawane? 

12. Jak faktycznie wygląda finansowanie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie przy ulicy Leśnej 26? 

Proszę podać wszystkie źródła finansowania, a także przekazać informację o pomocy rzeczowej i celowej 

w ostatnich pięciu latach. 

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Kazimierz Jaworski 

Marek Martynowski 

Henryk Górski 

Jan Maria Jackowski 

 




