
Protokół Nr 157/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 30 września2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy
obecno ś ci stanowiącej załącznlk do protokołu'

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył obrady' przywitał członków Zarządu oraz
osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził. Że w
po siedzeniu uczestniczy 4 czŁonków Zarządu tj'

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący ZarząduPowiatu)

\ż 2.Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),

3. Członek Zarządu- Janusz Siano,

4 . Członek Zar ządl- Ktzy sztof Glombitza

co stanowi quorum, przy ktorym Zarząd moze obradować i podejmować prawomocne

uchwały.

Ad.3

Starosta przedstawił projekt porządku obrad:

1.otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.

\-ż 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5. Przedstawienie pisma Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522
akcji nvykłych imiennych, stanowią cych 65,87'ń kapitału zakładowego spółki pod
nazwą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do
Powiatu Prudnickiego. Podjęcie uchwaĘ Zarządu Powiatu w sprawie odstąpienia od
negocjacji.

6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w
Prudniku sytuacji kadrowej w spółce oraz koncepcji dotyczącej dalszego rozwoju PCM.
7 .Zamknięcie posiedz enia Zarządu.



Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie
wniesiono, wobec powyŻszego porządek został poddany pod głosowanie i ,jednogłośnie,,
przyjęty.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjętobez odczytania. ,jednogłośnie,,.

Ad. s

1) Starosta Pan Radosław Roszkowski - Przewodniczący Zespołu ds' Negocjacji przedstawił
pismo Zespołu, który na posiedzeniu w dniu 30 września dokonał oceny ofert Wiązących
Zakupu Akcji Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, zŁoŻonychw odpowiedzi
na zap|oszenie do negocjacji w przedmio cie zbyciapakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych,
stanowiących 65,870ń kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne
Społka Akcyjna w Prudniku naleŻących do Powiatu Prudnickie go, przez.'

1) Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 138, Szczecin,
2) Arion Med. Sp. z o.o. ul. Zbożowa22d',Lubltn,

3) optima Medycyna S.A. ul. Głogowska 37, opole.
Z uwagi na to, Że Żadnaz ofefi' nie spełniła oczekiwańzałoŻonychw Laproszeniu do
negocjacji' Zespoł postanowił odrzució wszystkie oferty' z wnioskiem odstąpie nla przez
Zbywcę od negocja cji bezpodania przy czyny.

ocena ofer1 WiąŹących została dokonana na podstawie uchwały Nr XXyIlI93l05 Rady
Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2OO5 r. w sprawie określenia zasad,wnoszenia
wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywaniaudziałów i akcji w spółkach handlowych
przez Powiat Prudnicki zę zmianami, Zaproszenta do negocj acji oraz zasad przyjętyclr i
opublikowanych w dokumentach: Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbywania
akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, Informacja o strukturze
wiąŻącej propozycji warunków zakuprr akcji Spółki (oferta Wiążąca Zakupu Akcji) otaz
kryteriajej oceny.

S taro sta ptzedło Żył dokumenta cj ę z pr zebi e gu ne g o cj a cj i.

Członkowie Zarządu Powiatu szczegółowo ptzeanaltzowaliprzedstawioną dokumentację.
Starosta Zaproponował odstąpienie od negocjacji i poddał wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od negocjacji; uchwała
stanowi załącznlk do protokołu.



Ad.6

Na posiedzenie Zaruądu Powiatu przybyłPrezes ZarząduPrudnickiego Centrum Medycznego
S.A. w Prudniku - Pan dr Anatol Majcher

Starosta Prudnicki poprosił Prezesa Zarządu PCM S.A o

kadrowej w szpitalu.

przedstawienie bieżącej s1.tuacji

Prezes Zarządu Pan Anatol Majcher poinformował, Że w PCM zost ał zatrudniony dr
Stanisław Skubis' któremu powierzono funkcję ordynatora oddziału wewnętrznego. Na
oddzialę intemistycznym zostały zattudnione: dr Agnieszka Mykietyn 1 diabetolog i dr
Bogusława Baran _ endokrynolog. Ponadto, dr Mariusz Lipka, który objął stanowisko
ordynatora oddziałuchirurgicznego orazdr Roman Zalewski,który został zastępcąordynatora
pododdziału noworodkowego i kierownikiem oddziału ratunkowego. Prezes dodał, że w
chwili obecnej jest pełna obsada na oddziale chirurgic Znym, internistycznym, pediatrii
natomi ast zo stała do załatwieni a sprawa o d,działu gineko l o gi c Zne go .

Starosta odniósł się do zatrudnienia ordynatorana oddziale ginekologicznym w osobie Pana
dr' Łabiaka. Starosta przypomni aŁ, Że w tej sprawi e wyrazłłjuż swoje niezadowolenie i
dlatego ponownie występuje o ptzeatalizowaniezatrudnięni a dr. Łabiaka w PCM S.A.

Prezes PCM wyja śnił, Żejest to obsada czasowa. Dr Łabiak zostanie 
'ut*d]'io., 

y, aby można
było pracowaó na nowoczesnym sprzęcie do operacji laparoskopowych. Niezależnie od
róŻnychkontrowersji, jest to lekaru o duzych kwalifikacjach.

Członek Zarządu Pan Janusz Siano powiedział, Że zarówno w kwestii zatrudnienia Pana
Łabiaka na stanowisko ordynatora oddziaŁu ginekologic znego jak i zmniejszenia
vłynagrodzenia dla ratowników, ma odmienne zdanię od Starosty. Stwierd z1ł, że skoro
Zarząd Powiatu udzielił Panu Majcherowi - Prezesowi PCM S.A. ,, kredyu zaufanid,,to nie
powinien mieszaó się w sprawy kadrowe, gdyż jest to nie na miejscu. Stanowisko Zarządu
Powiatu może być brane pod uwagę, ale nie jakiekolwiek prośby i sugestie ze strony Starosty.

Następnie Prezes PCM przedstawił wstępną koncepcję rozwoju PCM S.A. polegającą na
zbyciu akcji imiennych Powiatu Prudnickiego na rzecz podmiotu trzeciego, bądż
pracowników PCM S.A. i druga opcja - podwyzszenie kapitału zal<ład,owego Spółki.



Koncepcje povvyŻsze naleŻy dopracować w szczegołach. Powiat jako
większościowy powinien podjąć decyzję możliwie szybko z Uwagl na
doprowadzenia do standaryzacji określonej przepisami Ministra Zdrowia
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadaÓ pomiesz czenia i
p o dmi o tó w wykonuj ąc y ch działalno ś c le c zniczą.

Akcjonariusz

koniecznośó

w sprawie

urządzenia

Starosta powiedział, Że członkowie Zarządu mają świadomoŚć konieczności podejmowania

dalszych decyzji dotyczących rozwoju PCM S.A.

Ad.7

W związku z Wczelpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki
t zamknąŁ posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Protokół spotządzlła:

podziękował za udziaŁ

Aleksandra Grzech
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