Protokół Nr 28/2021
z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego,
Zdrowia i Polityki Społecznej
w dniu 29 kwietnia 2021 r.
W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) komisja odbyła
posiedzenie w zdalnym trybie obradowania.
Na podstawie aktywności w Programie Lifesize, Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska
stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska,
- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska,
- Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych – Pan Szymon Kaliciński,
- Pan Adam Piotrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku,
- Pani Anna Porębska, Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej,
- Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku,
- Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
Pani Joanna Korzeniowska odczytała porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji
Edukacji (…), która powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.
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Ad.2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na postawie listy obecności.
Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu bierze
udział 7 członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że do
rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji. Po przegłosowaniu protokół Nr 27/2021
z dnia 25 marca 2021 r., został przyjęty 7 głosami ,,za”.
Ad. 4 Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ZOZ w Białej za 2020 r. (druk nr 324)
Pani Anna Porębska, Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Białej za 2020 r.
Poinformowała, że w związku ze sprawowanym nadzorem podmiotu tworzącego, określonym
w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego
SP ZOZ w Białej. Sprawozdania finansowe przedstawiają kondycję finansową zakładu w 2020 r.:
nastąpił znaczny wzrost wartości netto majątku trwałego; środki pieniężne na 31 grudnia 2020 r.
wynoszą 4 124 717,50 zł. (na 31.12.2019 r.- 3 756 610,38zł.); przy zobowiązaniach
krótkoterminowych 1 543 992,75zł.; nastąpił wzrost funduszu zakładowego i wynosi 3 910 667,56 zł.;
nastąpił wzrost przychodów z 7 899 709,44 zł. w 2019 r. do 11 671 335,30 zł. w 2020 r.; zysk netto za
2020 r. wynosi 2 632 975,21 zł. (w 2019 r. zysk netto wyniósł 181 095,35 zł.). Nie występują
zobowiązania wymagalne, zakład posiada bardzo dobrą płynność finansową. Decyzją Wojewody
Opolskiego od 12 października 2020 r. do odwołania Szpital został zobowiązany do zabezpieczenia
wszystkich łóżek (51) na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a od 17 października kolejną decyzją liczba łóżek dla
tych świadczeń została zwiększona do 55. Świadczenia opieki zdrowotnej w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 są finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz Budżetu Państwa z części, której dysponentem jest Minister
właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego
miejscowo dyrektora NFZ. Świadczenia te rozliczane wg rzeczywistego wykonania wyniosły
3 780 547,60 zł. Dodatkowo zgodnie z umowami zawartymi z NFZ w Opolu oraz Wojewodą
Opolskim na wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy
w szpitalu w związku z decyzją Wojewody oraz dla osób wykonujących zawód medyczny zostały
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przekazane środki w wysokości 606 144,18 zł. Źródła uzyskania przychodów: kontrakt z Opolskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia; środki pochodzące z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19; środki z Budżetu Państwa; środki z Agencji Rezerw Materiałowych;
wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenie lekarzy POZ i osób prywatnych; wynajem
pomieszczenia; dotacje i dary.
Pani Magdalena Sobczak – była wczoraj w szpitalu i widziała pomieszczenie, w którym został
umieszczony tomograf. Zapytała, czy już funkcjonuje.
Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że tomograf jest w trakcie instalowania i trwają prace
przygotowawcze.
Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy to zawsze już będzie w tym miejscu funkcjonować.
Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że na to wygląda, ponieważ to jest kontener, w którym
tomograf jest odpowiednio zabezpieczony, jest klimatyzacja i ogrzewanie, więc są wszystkie warunki
spełnione. Jeżeli ruszy budowa, o której Radni już wiedzą, to może się coś zmieni.
Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy ZOZ w Białej otrzymał respiratory.
Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że otrzymali 4 respiratory.
Pan Dariusz Kolbek – pogratulował szpitalowi bardzo dobrego wyniku finansowego. Zapytał, jaki
wpływ na wynik miał Covid-19.
Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że od 12 października 2020 r. ZOZ w Białej jest szpitalem
Covidowym. W związku z przeciwdziałaniem Covid-19 odrębnie finansowane świadczenia, które
były rozliczane wg rzeczywistego wykonania, czyli to nie był ryczałt, wyniosły 3 780 547,60 zł.
i miały znaczący wpływ na wynik finansowy.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał o sytuacje na oddziałach, czy były dochody na takim poziomie jak
dotychczas, czy były niższe.
Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że szpital ma dwa oddziały: oddział wewnętrzny i oddział
kardiologiczny. Zostali w całości przekształceni w szpital covidowy od dnia 12 października 2020 r.
Jeżeli chodzi o działalność do 12 października 2020 r., to zrealizowali 80 % kontraktu tego, co było
zaplanowane na cały rok.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile finansowo zabrakło do 100 % wykonania.
Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że byłaby to kwota ok. 1,3 mln. zł.
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Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska podziękowała Głównej Księgowej za
przedstawioną informację i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego ZOZ w Białej za 2020 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 7 głosami ,,za”.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni
rowerów (druk nr 325)
Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów.
Poinformował, że należy przyjąć regulamin w związku z zakończeniem trwałości projektu, na
podstawie którego uprawnionymi z wypożyczalni rowerów były placówki edukacyjne z terenu
Powiatu Prudnickiego oraz osoby indywidualne tj. uczniowie wszystkich typów szkół wraz
z rodzicami/opiekunami prawnymi. Nowy regulamin rozszerza krąg osób uprawnionych do
korzystania z wypożyczalni rowerów.
Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, ile jest rowerów.
Pan Szymon Kaliciński – odpowiedział, że jest 30 rowerów, z czego 25 dla dorosłych i 5 mniejszych
dla dzieci od 13 do 18 lat.
Pan Józef Meleszko – zapytał, jakie było zainteresowanie wypożyczalnią.
Pan Szymon Kaliciński – odpowiedział, że w ubiegłym roku praktycznie wypożyczalnia była
nieczynna, ze względu na pandemię, ale wcześniej zainteresowanie wypożyczeniem rowerów było.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów (druk nr 325), który przyjęto
,,jednogłośnie” 7 głosami ,,za”.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu
współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 326)
Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy
Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Poinformował, że
w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 16 400,00 zł (ochrona i promocja zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
w kwocie 400,00 zł, turystyka i krajoznawstwo w kwocie 3 000,00 zł, działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 4 000,00 zł, działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym w kwocie 6 000,00 zł, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie
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3 000,00 zł) oraz potrzebą zwiększenia środków na zadaniu dot. wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w kwocie 16 400,00 zł., wynika z zapotrzebowania środków na tym zadaniu.
Pan Dariusz Kolbek – poprosił, aby Kierownik przypomniał komu dokładnie zostały przyznane środki
jeżeli chodzi o sport.
Pan Szymon Kaliciński – odpowiedział, że środki otrzymali: Ludowy Klub Sportowy Rolnik
Biedrzychowice oraz Klub Sportowy RB Głogówek.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, komu środki nie zostały przydzielone.
Pan Szymon Kaliciński – odpowiedział, że w trakcie Konkursu nie zostały przydzielone środki
Stowarzyszeniu Akademia Sportowego Rozwoju z Opola. Po Konkursie wystąpiła o środki Akademia
Sportu z Głogówka. Ustawa o Pożytku Publicznym daje dwie możliwości, jedna to jest otwarty
konkurs ofert, który był ogłoszony w styczniu br., druga to tzw. małe granty o które można w ciągu
roku występować, tak jak zrobiła to Akademia Sportu z Głogówka, ale w związku z tym, że środki
zostały rozdysponowane, wniosek został odrzucony.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy po przesunięciu środków mogą one zostać przydzielone Akademii
Sportu z Głogówka.
Pan Szymon Kaliciński – odpowiedział, że powiat musi ogłosić otwarty konkurs ofert do którego będą
mogli zgłosić się oferenci. Zostanie powołana Komisji Konkursowa, która oceni oferty.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, na jakie zadania Akademia Sportu z Głogówka oraz Klub Sportowy
RB Głogówek chcieli przeznaczyć środki.
Pan Szymon Kaliciński – odpowiedział, że na szkolenia i udział w rozgrywkach.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 326), który przyjęto ,,jednogłośnie”
7 głosami ,,za”.
Na posiedzenie Komisji przybył Starosta Prudnicki. W posiedzeniu bierze udział 8 członków
Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy
finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 327)
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, dlaczego tak często zmieniana jest w/w uchwała.
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Poinformowała, że Uchwałą Nr XXXIX/302/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Rady Powiatu w Prudniku
zmienioną Uchwałą nr XL/319/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. udzielono
Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej na cztery lokalne przedsięwzięcia, w tym
na realizację zadania w sołectwie Jasiona, gdzie nazwa zadania w przyjętej uchwale jest:
„Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Jasiona" (zakup zmywarki do naczyń
i szorowarki do posadzki) – w kwocie 1 000,00 zł. brutto” a winno być: „Doposażenie Świetlicy
Wiejskiej w Jasionie" (zakup zmywarki do naczyń i szorowarki do posadzki) – w kwocie 1 000,00 zł.
brutto. W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie zmiany zapisów uchwały zgodnie
z dokonaną przez Gminę zmianą wyłącznie nazwy planowego zadania.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji
celowej (druk nr 327), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 328)
Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Prudnickiego za rok 2020. Poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie
oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno – demograficznej,
która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady
finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach
korzystających z pomocy społecznej. W 2020 r. 1 865 osób uzyskało pomoc i wsparcie w ośrodku
pomocy społecznej, miejskim ośrodku pomocy rodzinie lub powiatowym centrum pomocy rodzinie
udzielonej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W 2020 r. w rodzinach zastępczych
umieszczonych było: w rodzinnych domach dziecka 7 dzieci; w rodzinach spokrewnionych 67 dzieci;
rodzinach zastępczych niezawodowych 45 dzieci; rodzinach zastępczych zawodowych 14 dzieci.
Liczba pobierających w roku oceny dodatek wychowawczy wyniosła 83 rodziny. Całkowita kwota
przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego w roku oceny wyniosła 728 621 zł.,
i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 16 130 zł., co stanowi spadek o 2,17 % w stosunku do
roku poprzedniego. W roku oceny, kadra PCPR liczyła 21 osób w tym: kadra kierownicza - 1 osoba;
pracownicy socjalni - 1 osoba; pozostali pracownicy – 19 osób. Spośród zatrudnionych
w PCPR pracowników 20 posiada wykształcenie wyższe, 1 osoba wykształcenie średnie. W 2020 r.
w jednostce pomocy społecznej nie funkcjonowały Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej.
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Aktywność projektowo – konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na
realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach
ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów
osłonowych. W roku oceny Powiat Prudnicki uczestniczył w 2 projektach z EFS, na łączną kwotę
85 537,00 zł., oraz w 1 konkursie ogłoszonym przez MRPiPS na łączną kwotę 136 000,00 zł.
W Powiecie Prudnickim zlecono prowadzenie placówki pomocy społecznej 1 organizacji
pozarządowej na kwotę 224 000,00 zł. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Prudnickiego
za 2020 r. została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku, Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Prudniku, Zespół
Finansowo – Darowy, Zespół ds. Świadczeń, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR w Prudniku
oraz za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z oceny
umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie
działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte
w niej informacje mają ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem
budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku budżetowym.
Pan Ryszard Kwiatkowski – zauważył, że w tabeli podano liczbę noclegowni zero, a prawdopodobnie
w Korfantowie była taka noclegownia.
Pani Jolanta Barska – być może placówka jest zakwalifikowana inaczej. Ośrodki Pomocy Społecznej
z Prudnika i z Białej mają podpisaną umowę z noclegownią w Jasienicy i nie wiedzą, jaka została tam
struktura poprowadzona. Na terenie Powiatu Prudnickiego noclegowni nie ma.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020 (druk
nr 328), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 329)
Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do
otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 4.061.370 zł.
Zwiększono dochody majątkowe w Rozdziale 75816 w kwocie 4.000.000 zł. - wpływ dochodów
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę
19.871 zł., w Rozdziale 70005 (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej); o kwotę 32.109 zł., w Rozdziale 75020 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z rożnych
dochodów); w Rozdziale 85333 - zwiększono o kwotę 9.390 zł. (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
oraz środki z Funduszu Pracy na obsługę Covid-19 w PUP). W związku z uzyskaniem ostatecznej
kwoty subwencji równoważącej na 2021 r. zmniejszono odpowiednio część subwencji w Rozdziale
75832 o kwotę 108 zł. Po stronie planów wydatków majątkowych dokonano zwiększenia:
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w Rozdziale 60014 o kwotę 4.000.000 zł., na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice na odcinku 4.000 m.”. Zwiększono plan wydatków
bieżących, związanych z realizacją zadań własnych przez jednostki: w Rozdziale 85218 o kwotę
23.459 zł., na wydatki bieżące w PCPR w Prudniku (obsługa PFRON); w Rozdziale 85333 o kwotę
9.390 zł. (zwiększenie dla PUP na wydatki bieżące, w tym obsługa Covid-19); w Rozdziale 90095
o kwotę 29.601 zł., w tym na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska kwota 1.650 zł., oraz
zwiększono o kwotę 27.950 zł., dot. projektu ze środków UE ,,Bioróżnorodność bogactwem Gminy
Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego”. Po stronie planu wydatków
majątkowych dokonano zmniejszenia w Rozdziale 90095 (przesunięcie na wydatki bieżące
w projekcie ze środków UE ,,Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy
Prudnik, Powiatu Prudnickiego”) o kwotę 1.187 zł.
Pan Józef Meleszko – zapytał, kto złożył wniosek na przebudowę drogi relacji Łąka Prudnicka –
Starowice i kiedy została podjęta decyzja o wprowadzeniu tego zadania.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że wniosek nie dotyczy całej drogi, ponieważ jest to kosztowna
inwestycja, która zawiera dywanik asfaltowy i ciąg pieszo – rowerowy. Kwota 4 mln. zł. wystarczy
jedynie na odcinek drogi w obrębie wsi Moszczanka. Rozmawiał około 3 miesiące temu nt. wniosku
z Panią Poseł Czocharą, która obiecała, że postara się środki załatwić i je załatwiła. Nie do końca
rozwiązuje to problem, ponieważ pozostaje nadal odcinek pomiędzy Łąką Prudnicką a Moszczanką,
oraz między Moszczanką a Pokrzywną, więc co najmniej dwa etapy jeszcze przed nimi. Należy
pamiętać również o wiadukcie kolejowym, który należałoby przebudować, chociażby po to, aby
mieściły się pod nim wyższe autobusy, ponieważ ogranicza on ruch turystyczny na tym obszarze, ale
uważa, że to raczej powinien być problem Polskich Linii Kolejowych. Chcą spiąć Łąkę Prudnicką
z Pokrzywną. Do Łąki Prudnickiej prowadzić będzie nowy chodnik, ciąg pieszo – rowerowy przez
ul. Zwycięstwa w Prudniku i aby kontynuować możliwość bezpiecznego dojazdu rowerem ciąg
pomiędzy Łąką Prudnicką a Moszczanką jest zasadny. Przejeżdża tą drogą mnóstwo turystów, więc
jest to reprezentacyjna arteria naszego Powiatu. W przypadku tej drogi, nie było wymaganego wkładu
własnego.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 329), który przyjęto
,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”.
7. Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020.
W związku z występującymi problemami technicznymi i brakiem możliwości zabrania głosu
przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku, Pana Adama
Piotrowskiego, Przewodnicząca Komisji poprosiła o zadawanie ewentualnych pytań, na które
Dyrektor udzieli odpowiedzi na sesji.
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Pan Józef Meleszko – zapytał, gdzie jest logika w sytuacji, jeżeli jedna osoba z rodziny jest na
kwarantannie, a pozostali domownicy nie są nią objęci. Czy do Dyrektora dotarła informacja, że na
rzece prudnickiej były śnięcia ryb i jedna z firm spuszczała swoje ciecze do rzeki.
Pani Joanna Korzeniowska – zwróciła uwagę, że sprawa nie jest w gestii Dyrektora Sanepidu, temat
dot. ochrony środowiska.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy Dyrektor wiedział o tym, że w ostatnim czasie w Starostwie
Powiatowym w Prudniku wystąpiło dużo zakażeń Covid-19. Poprosił o przedstawienie informacji na
ten temat.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020, którą przyjęto
,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”.
8. Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki PCM S.A. w Prudniku za 2020 r.
Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku
przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki PCM S.A. w Prudniku za 2020 r.
Poinformował, że z uwagi na trwającą weryfikację przez Biegłego Rewidenta w kontekście sposobu
zaksięgowania niewykonanego kontraktu z NFZ na 2020 r. (dotyczy to szpitali w całym kraju), wyniki
mogą ulec zmianie, co wpłynie na rachunek zysku i strat oraz bilans. Przedstawił kluczowe wyniki
finansowe PCM S.A.: przychody ze sprzedaży: 32 461 336,58 zł.; koszty działalności operacyjnej:
32 858 812,70 zł.; Zysk (strata) brutto ze sprzedaży: -397 476,12 zł.; zysk (strata) z działalności
operacyjnej: 680 760,60 zł.; zysk (strata) netto: 693 671,90 zł. Wynik finansowy na oddziałach
PCM S.A. na podstawie umowy nr 08R/20360/03/08/PSZ/2020: choroby wewnętrzne – wykonanie
77 %, wynik -1 009 395,25 zł.; pediatria – wykonanie 61 %, wynik -708 876,20 zł.; chirurgia ogólna –
wykonanie 81 %, wynik -935 731,08 zł.; wykonanie razem – 76,1490 %, wynik -2 654 002,53 zł.
Suma wszystkich świadczeń związanych z COVID-19 wyniosła 1 169 493,12 zł.
Do posiedzenia Komisji dołączył Pan Antoni Sokołowski. W posiedzeniu bierze udział
9 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
Pan Ryszard Kwiatkowski – stwierdził, iż rozwój PCM jest widoczny i idzie w dobrym kierunku.
Zapytał czy są braki kadrowe wśród lekarzy i pielęgniarek w Prudnickim Centrum Medycznym.
Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku – odpowiedział,
iż rozwój szpitala w dużej części widać od strony wizualnej, technicznej czy wyposażeniowej. Jeśli
chodzi o kwestię dotyczącą zespołów medycznych, ale również salowych i pracowników technicznych
to sytuacja w tej chwili jest dość trudna, przynajmniej do 5 maja br. kiedy funkcjonuje oddział
covidowy. Większość personelu, która pracuje na pozostałych oddziałach wykonuje również
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obowiązki na oddziale covidowym w nadgodzinach, stąd obecne braki, zwłaszcza jeżeli chodzi
o średni personel. Zgodnie z decyzją Wojewody za kilka dni oddział covidowy zostanie zamknięty, co
spowoduje, że braki kadrowe w średnim personelu nie będą już uciążliwe. W efekcie 9 miesięcznych
poszukiwań prowadzonych wspólnie z Dyrektorem ds. Medycznych są już widoczne skutki. Na
oddziale wewnętrznym pracę zaczęła nowa pani doktor, z którą został podpisany 3 letni kontrakt.
Pojawi się również kolejny internista oraz co najmniej jeden lub więcej chirurgów. Czekają na
kolejnego internistę, być może uda się go zatrudnić już w maju. Bardzo istotnych wzmocnień można
się również spodziewać w okolicy czerwca na rehabilitacji, plany i decyzje osób, którymi PCM jest
zainteresowany trochę pokrzyżował Covid. Aktualnie najbardziej ustabilizowanym zespołem
lekarskim, jest zespół anestezjologiczny, wbrew pozorom, ponieważ najtrudniej go pozyskać, niemniej
jednak jeden więcej by się przydał. Należy również pamiętać, że od 1 kwietnia, nie planując
równolegle powrotu do oddziału covidowego, uruchomiona została nocna i świąteczna opieka, która
też pochłania lekarzy i powoduje konieczność ciągłego uzupełniania poszczególnych składów na
krótkie momenty ludźmi „z doskoku”. Aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest na oddziale
chirurgicznym ze względu na to, że jest tylko 3 stałych lekarzy.
Pan Józef Meleszko – zauważył, iż kadra szpitala cały czas się powiększa oraz wyraził zadowolenie
w kwestii przejęcia przez PCM nocnej i świątecznej opieki. Zapytał czy w związku z przybywaniem
nowych lekarzy i pozyskiwaniem kadry oraz w sytuacji kiedy zwiększyłyby się środki z NFZ na ten
cel, Prezes PCM rozważa na nowo otworzyć oddział ginekologiczno – położniczy wraz z porodówką,
ponieważ jak wiadomo w Prudniku taki nie funkcjonuje.
Pan Witold Rygorowicz – stwierdził, iż jest to istotny i nośny temat, a nawet mógłby rzec
ambicjonalny w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ chyba każdy powiat chciałby
funkcjonować z oddziałem ginekologiczno – położniczym. Do szeregów PCM powrócił oddział
ginekologiczny, jednakże jest on przede wszystkim oddziałem zabiegowym nastawionym na
pacjentki, które wymagają interwencji ginekologa na sali operacyjnej. Jeżeli chodzi o oddział
położniczy, to jak już Pan Józef Meleszko zauważył, chodzi przede wszystkim o pieniądze, ale
również o ogólne tendencje Narodowego Funduszu Zdrowia i preferencje jakie są głośno opisywane
i wyrażane, czyli że liczba oddziałów ginekologiczno – położniczych na terenie województwa
opolskiego, poza Opolem, pewnie ma się sprowadzić do 3. Aktualnie w dalszym ciągu jeszcze przez
parę dni zamknięty jest szpital w Głubczycach, ponieważ jest covidowy, natomiast oddział
ginekologiczno – położniczy dalej tam istnieje, ale nie wiadomo jak wróci do pracy po tym okresie,
w pobliżu jest jeszcze Nysa. Prezes PCM chciałby żeby kiedyś powróciło coś na kształt nie całych
oddziałów, ale izb porodowych, które łatwiej byłoby zorganizować pod względem personelu.
Natomiast sprawa finansowania i preferencji NFZ w tej chwili całkowicie tę drogę blokuje, jednakże
nie chciałby kreować wizji, że nigdy to nie wróci. PCM od października przejął wraz z kontraktem
dr Miśty poradnię ginekologiczną przy ulicy Staszica i w związku z tym, że są tam przyjmowane
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pacjentki w ciąży, jest to dowód na to, że nie zamyka się całkiem na temat położnictwa. Chciałby,
żeby dzieci rodziły się w Prudniku. Jeśli powrót oddziału byłby uzależniony tylko od pracy
i wysiłku PCM, to na pewno by powrócił.
Pan Dariusz Kolbek – Pan Prezes wspomniał, że przejęcie nocnej i świątecznej opieki powoduje,
że lekarze mają więcej obowiązków. Zapytał, czy opieka przynosi zyski.
Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że problem związany jest nie tylko z lekarzami, lecz z całym
personelem. Ludzie są przepracowani. Są osoby, które wykonują 400-500 godzin w miesiącu. Nocna
i świąteczna opieka w bezpośrednio nie wpływa negatywnie na braki na oddziałach, ale istotnie
zmusza do wysiłku poszczególne osoby dyżurujące. 141 600 zł., to kwota ryczałtu na miesiąc, która
obejmuje wszystko, zatrudnienie dwóch zespołów pielęgniarsko – lekarskich i badania. Szpital ma na
tym taki zysk, że przechwytuje część pacjentów wymagających leczenia szpitalnego, pobyt 3 lub
4 dniowy pacjenta na oddziale internistycznym daje kilka tysięcy złotych. Od miesiąca na oddziale
internistycznym i chirurgicznym utrzymują stałą liczbę łącznie około 50 osób każdego dnia, wcześniej
tak nie było.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy opieka nocna i świąteczna przynosi zyski czy straty.
Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że bezpośrednio ryczałtu na opiekę nocną i świąteczną jest na
styk, szpital wychodzi na zero. Jeżeli pacjent trafi na łóżko szpitalne, to przyniesie to zysk. Należy
pamiętać o specyfice położenia geograficznego, pacjenci z Głuchołaz i z Głubczyc obsługiwani są
przez szpital w Prudniku, co wynika z tego, jak pracuje nocna i świąteczna opieka w Nysie czy
w Głubczycach. W związku z tym, w korespondencji i rozmowach z NFZ będzie próbował
zasugerować korektę. Chciałby również powalczyć o Pokrzywną i Jarnołtówek, aby te dwie
miejscowości również wliczyć do ryczałtu. Zwrócił uwagę, że szpital otrzymuje dobre opinie
i chciałby, aby na tej formie opieki udało im się to utrzymać.
Pan Ryszard Kwiatkowski – stwierdził, że osobiście po 4 latach dopominania się, doczekał się
przejęcia opieki nocnej i świątecznej przez PCM i bardzo się cieszy, że tak się stało.
Pan Witold Rygorowicz – powiedział, że głosy Radnych były w sporej części impulsem do działania.
Chciałby, aby udało im się utrzymać poziom usług i poziom zadowolenia pacjentów, który w naszej
lokalnej społeczności jest ważny.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie informację
o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki PCM S.A. w Prudniku za 2020 r., którą przyjęto
,,jednogłośnie” 9 głosami ,,za”.
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9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku za
2020 r.
Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Powiatowy Rzecznik
Konsumentów nie jest obecny na posiedzeniu Komisji. Ewentualne pytania będzie można skierować
na sesji.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie, które zostało przyjęte
,,jednogłośnie” 9 głosami ,,za”.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2020. Poinformował, że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu w Prudniku,
uchwałą Nr XV/142/2019 z dnia 27 września 2019 r. przyjęła do realizacji Program współpracy na rok
2020. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała 14 wniosków.
Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie w poszczególnych zadaniach wyglądało następująco: Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wysokość przyznanego dofinansowania
15 500,00 zł, wartość rozliczonej dotacji 12 500,00 zł.; wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej - wysokość przyznanego dofinansowania 20 000,00 zł., wartość rozliczonej dotacji
20 000,00 zł.; turystyka i krajoznawstwo – wysokość przyznanego dofinansowania 8 000,00 zł.,
wartość rozliczonej dotacji 8 000,00 zł.; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - wysokość przyznanego
dofinansowania 2 500,00 zł., wartość rozliczonej dotacji 1 264,69 zł.; działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym – wysokość przyznanego dofinansowania 4 000,00 zł., wartość rozliczonej
dotacji 1.478,39 zł. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik oraz Prudnicki Uniwersytet III Wieku
odstąpiły od umowy na realizację planowanych zadań publicznych w związku z występującym stanem
epidemii, który uniemożliwił realizację zaplanowanych działań. Natomiast Opolski Oddział Polskiego
Czerwonego Krzyża w związku z występującym stanem epidemii, zrealizował częściowo zakładane
działania. Program Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi był
czterokrotnie poddawany zmianom, w tym trzykrotnie ze względu na zmianę kwoty dotacji Wojewody
Opolskiego na realizację zadania – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Jedna ze zmian miała związek ze
zmniejszeniem
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z niewykorzystaniem środków. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Prudnickiego w roku 2020. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie do Starostwa
Powiatowego w Prudniku wpłynęły 3 oferty. Komisja Konkursowa uznała, że żadna ze złożonych
ofert nie spełniła wszystkich wymogów formalnych. Zarząd Powiatu przyjął i zatwierdził propozycję
Komisji Konkursowej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Prudniku oraz w Głogówku
prowadzone były przez adwokatów oraz radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę
Adwokacką w Opolu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod
głosowanie sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2020, które przyjęto ,,jednogłośnie” 9 głosami ,,za”.
Posiedzenie Komisji opuścił Starosta Prudnicki. W posiedzeniu bierze udział 8 członków
Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
11. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 r.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w 2020 r. Poinformowała, że Komisja działała w 5 osobowym składzie: Przewodniczący
Komisji – Pan Mirosław Czupkiewicz, Wiceprzewodniczący – Pan Dariusz Kolbek, Członek Komisji
– Pan Kazimierz Bodaszewski. Członek Komisji – Pani Judyta Walocha, Członek Komisji – Pani
Magdalena Sobczak. W roku sprawozdawczym Komisja odbyła 13 posiedzeń. Rozpatrywano
i analizowano tematykę zgodną z zatwierdzonymi przez Radę Powiatu półrocznymi planami pracy.
Komisja przyjęła sprawozdanie ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”.
Ad. 5 Sprawy różne, Wolne Wnioski i Zapytania.
Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując
wszystkim za udział.

………………………….
Protokołowała:
Natalia Świczewska

………………………………
Przewodniczący Komisji
Joanna Korzeniowska
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