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Protokół 173/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 22 września 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 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu odbyło 

się w zdalnym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych; 

2) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna  

w Prudniku i wykonywania prawa głosu; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 
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6. Przedstawienie dokumentów związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy PCM S.A.: 

1) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; 

2) Przestawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; 

3) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; 

4) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium; 

5) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium; 

6) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.; 

7) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium; 

8) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium; 

9) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia czynności 

członka Zarządu absolutorium; 

10) Przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium. 

7. Skierowanie do Rady Powiatu w Prudniku projektów uchwał w sprawie: 

1)  określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021; 

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego; 
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4) zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym; 

5) zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej; 

6) 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 2022; 

8. Sprawy różne:  

1) Przedstawienie stanowiska Zarządu PCM S.A. w sprawie wysuniętego przez biegłego rewidenta 

zastrzeżenia do bilansu za 2020 r.; 

2) Przedstawienie informacji o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz postępowaniach 

sądowych i roszczeniach za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. w PCM S.A. w Prudniku; 

3) Przedstawienie okresowego sprawozdania z rodzajów, ilości i jakości usług medycznych 

świadczonych przez PCM S.A. w Prudniku w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., w tym  

z działalności statutowej Spółki; 

4) Przedstawienie planu finansowo- inwestycyjnego PCM S.A. na 2021 rok; 

5) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno- finansowej PCM S.A. w Prudniku według stanu 

na 30 czerwca 2021 r.; 

6) Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i raportem 

biegłych rewidentów; 

7) Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku; 

8) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie prośby Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Prudniku o ufundowanie pucharów i upominków na zawody o Puchar Starosty Prudnickiego; 

9) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania lub użyczenia urządzeń do nadzoru wideo na 

rzecz Gminy Prudnik; 

10) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji przedłużonego przez Gminę Biała rozliczenia 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 

2020-2022”; 



str. 4 
 

11) Przedstawienie pisma Głuchołaskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej dotyczące prośby o ujęcie 

w planie budżetu na 2022 r. wsparcia finansowego dla Głuchołaskiej Grupy Poszukiwawczo 

Ratowniczej; 

12) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia do punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Białej prowadzonego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja 

Nowatorstwo radcy prawnego/ adwokata spoza grona wymienionego w ofercie; 

13) Przedstawienie informacji w sprawie wzajemnej oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego; 

14) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania  

p.n.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik- Śmicz na terenie 

gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m”; 

15) Wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie wyrażenia 

zgody na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich 

w rodzinie zastępczej zawodowej;  

16) Wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie 

podwyższenia stawek dla lekarzy orzeczników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Prudniku oraz dla członków składu orzekającego za sporządzanie ocen 

specjalistycznych do wydania orzeczenia; 

17) Przedstawienie wyjaśnień Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  

w sprawie zastrzeżeń PFRON do Programu Wyrównania Różnic Między Regionami; 

18) Przedstawienie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku o udzielenie zezwolenia na 

uruchomienie zajęć edukacyjnych dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w oddziale 

II semestr II semestr V. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek 

obraz został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

1) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii 

dróg powiatowych. Poinformowała, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego dnia 01.09.2021 r. zwrócił się 
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z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi gminnej Nr 106162 O zlokalizowanej  

w miejscowości Gogolin do kategorii dróg powiatowych. Droga będzie stanowić przedłużenie drogi 

powiatowej Nr 1831 O relacji Gogolin – Kamień Śląski. Jednocześnie odcinek drogi (od skrzyżowania 

ul. Kamiennej z ul. Torową do skrzyżowania ul. Kamiennej z DW 424), który stanowi część drogi 

powiatowej Nr 1831 O zostanie przekazany Gminie Gogolin. Burmistrz Gogolina wyraził zgodę na 

przekazanie ww. drogi gminnej. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały Rady 

Powiatu w porozumieniu z Zarządem Województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów,  

a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi 

gminnej do kategorii dróg powiatowych. 

2) Zarząd Powiatu zaproponował udzielenie pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu – 

Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum  Medycznego Spółka Akcyjna  w  Prudniku,  

zwołanym   na  dzień 24 września 2021 r. na  godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Macieja 

Braniewskiego i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie posiedzenia; 

2) Wybór przewodniczącego; 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał; 

4) Przyjęcie porządku obrad; 

5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r. oraz rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;  

6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2020 r.; 

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r, 

b) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 

c) przyjęcie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, 

d) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, 
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8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 1/2021 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok; 

9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 2/2021 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego: bilans, 

rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków 

pieniężnych, informację dodatkową; 

 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3/2021 w sprawie 

podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; 

11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pana Dariusza Brzezińskiego Prezesa Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 05.06.2020 r.; 

12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza Prezesa Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków za okres 15.06.2020 r. – 31.12.2020 r.; 

13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.; 

14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego członka Rady Nadzorczej za okres  

01.01.2020 r.– 31.12.2020 r.; 

15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth – Kurpiel członka Rady Nadzorczej za okres 

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.; 

16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth – Kurpiel członka Rady Nadzorczej delegowanej 

o czasowego pełnienia czynności członka Zarządu Spółki za okres 06.06.2020 r. – 14.06.2020 r.; 

17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020 r. – 

31.12.2020 r.; 

18) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh; 

19) Wolne wnioski; 

20) Zamknięcie obrad. 
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Pan Radosław Roszkowski wyraził zgodę. 

Starosta  Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi 

Roszkowskiemu – Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego  

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum  Medycznego Spółka 

Akcyjna  w   Prudniku. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Starosta  Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. 

4) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego budżetu na 2021 r. 

Starosta  Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.  

Ad. 6 

1) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 

Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Prudnickiego 

Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku za 2020 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

2020 rok. 

2) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2020. Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie obejmujące: 
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bilans na dzień 31.12.2020 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów i pasywów sumę  

22 820 94579 zł.; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku 

wykazujący zysk netto w kwocie 733 613,48 zł.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 

01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę  

733 613,48 zł.; rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wykazujące 

spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 328 514,14 zł; informację dodatkową.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2020. 

3) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. Poinformowała, że  ZWZ Akcjonariuszy  

w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 

31.12.2020 r. w kwocie 733 613,48 zł., postanawia podzielić zysk netto na: kapitał zapasowy w kwocie 

366 806,74 zł.; kapitał rezerwowy w kwocie 366 806,74 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

4) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Dariusza Brzezińskiego – Prezesa Zarządu za okres 

01.01.2020 – 05.06.2020 r. Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu, Panu 

Dariuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Dariusza Brzezińskiego – Prezesa Zarządu 

za okres 01.01.2020 – 05.06.2020 r. 

5) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  
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w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza - Prezesa Zarządu za okres 

15.06.2020 – 31.12.2020 r. Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu, Panu 

Witoldowi Rygorowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza - Prezesa Zarządu za 

okres 15.06.2020 – 31.12.2020 r. 

6) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. Poinformowała, że 

ZWZ Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. 

7) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego – członka Rady Nadzorczej za 

okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi 

Brzozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego – członka Rady 

Nadzorczej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. 

8) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel – członka Rady Nadzorczej za 

okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy udziela Pani Katarzynie 

Benroth-Kurpiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel – członka Rady 

Nadzorczej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. 

9) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel – członka Rady Nadzorczej 

delegowanej do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu Spółki za okres 06.06.2020 – 

14.06.2020. Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy udziela Pani Katarzynie Benroth-Kurpiel 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z czasowego oddelgowania do pełnienia czynności 

członka Zarządu Spółki w okresie od 06.06.2020 r. do 14.06.2020 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel – członka Rady 

Nadzorczej delegowanej do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu Spółki za okres 

06.06.2020 – 14.06.2020. 

10) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 24 września 2021 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej za okres 

01.01.2020 – 31.12.2020. Poinformowała, że ZWZ Akcjonariuszy udziela Pani Wiesławie Mazur 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej 

za okres 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Ad.7  

1) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 35a, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w związku z art. 12 pkt. 11 
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ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w formie uchwały dzieli 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane na realizację zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Powiatu Prudnickiego. Prezes Zarządu PFRON dla powiatu prudnickiego określił środki na rok 2021  

w wysokości 2.023.143,00 zł. Podjęcie uchwały wynika z konieczności zwiększenia środków 

finansowych na rehabilitację zawodową i dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021. Poinformowała, że po przeanalizowaniu 

planowanych do otrzymania dochodów oraz wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 

ogółem 384.599 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 11.960 zł. w Rozdziale 80140 (wpływy 

ze sprzedaży składników majątkowych). Wprowadzono dochody bieżące: w Rozdziale 

60014  zwiększono o kwotę 5.000 zł. (wpływy z różnych opłat); w Rozdziale 75020 - zwiększono 

o kwotę 1.500 zł. (wpływy z tyt. kar i odszkodowań); w Rozdziale 75622  - zwiększono o kwotę 60.000 

zł. (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych); w Rozdziale 75801  - zwiększono o kwotę 

29.540 zł. (subwencja oświatowa ze środków rezerwy  na zajęcia wspomagające uczniów); w Rozdziale 

85202 - zwiększono na wniosek DPS Prudnik oraz ORiOP R. Śl. o kwotę 256.599 zł. (m.in. wpływy 

z usług,  wpływy z różnych dochodów, z tyt. kar i odszkodowań); w Rozdziale 85333 o kwotę 20.000 

zł. (wpływy z różnych opłat oraz wpływy za zezwolenia-cudzoziemcy). Po przeanalizowaniu 

wykonania dochodów, zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę ogółem 150 zł., w tym: 

w Rozdziale 85202 zmniejszamy dochody na wniosek DPS o kwotę 150 zł. Zwiększono plan wydatków 

bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 

60004 - kwota 8.592,98 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - kwota 45.000 zł.; na wydatki 

bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 20.658 zł.; w Rozdziale 80102 o kwotę 87.157,74 zł. (zwiększenie 

na wynagrodzenia w SOSW); w Rozdziale 80115 o kwotę 388.70 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia 

w CKZiU i ZSR oraz na pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych); w Rozdziale 80117 o kwotę 

98.460 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia w CKZiU i ZSR oraz na pozostałe wydatki w jednostkach 

oświatowych); w Rozdziale 80120 o kwotę 281.200 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia w ZSR oraz 

LO1 oraz na pozostałe wydatki); w Rozdziale 80140 o kwotę 3.500 zł. (zwiększenie na pozostałe 

wydatki w CKZiU); w Rozdziale 80195 o kwotę 41.400 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia 
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w jednostkach oświatowych); w Rozdziale 85202 na wydatki bieżące - kwota 257.291 zł.; w Rozdziale 

85333 na wynagrodzenia - kwota 20.000 zł.; w Rozdziale 85403 o kwotę 63.700 zł. (zwiększenie na 

wynagrodzenia w SOSW); w Rozdziale 85406 o kwotę 109.500 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia 

oraz na pozostałe wydatki w PPP); w Rozdziale 85495 na wynagrodzenia - kwota 25.500 zł.; 

w Rozdziale 90001 na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - kwota 31.582,43 zł.  

Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano  zmniejszenia: w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000 

zł. (dotacja dla Gminy Głogówek "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"- rezygnacja z realizacji 

w bieżącym roku). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w wykazie 

przedsięwzięć  w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 

wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych 

wprowadzono zadanie w poz.1.3.2.4 „Modernizacja budynku DPS w Prudniku" do realizacji w latach 

2021-2022 na kwotę ogółem 1.311.954 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 111.954zł., na 2022 r. na kwotę 

1.200.000zł.; w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 1.3.2.5 "Dokumentacja/PFU na 

zadania "Polski Ład" Powiatu Prudnickiego" do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 

400.000zł., w tym na 2022 r. na kwotę 400.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków 

bieżących i majątkowych w 2021 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększono 

przychody budżetu w 2021 r. o kwotę ogółem 1.097.793,15 zł., w tym: przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 40.175,41 zł.; 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.057.617,74 zł. Zwiększono 

przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 1.000.000 zł., w tym: przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.000.000 zł. Przychody 

na 2022 rok w kwocie 1.000.000 zł. są przeznaczone na realizacje zadania wykazanego  w poz.1.3.2.4 

„Modernizacja budynku DPS w Prudniku", są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. W 2021 r . rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy 

o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

4) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Poinformowała, że dotychczasowa odpłatność 

zakładała podział opłat za eksploatację mieszkania na ilość miejsc w mieszkaniu (3), bez względu na 

liczbę osób aktualnie zamieszkujących mieszkanie chronione, natomiast zaproponowana zmiana 

zakłada podział opłat na ilość osób rzeczywiście zamieszkujących w mieszkaniu chronionym w danym 

okresie rozliczeniowym. Zmiana ta pozwoli na sprawiedliwy podział opłat między osobami, które 

rzeczywiście eksploatują mieszkanie.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym. 

5) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie 

Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Poinformowała, że w związku z pismem 

Gminy Głogówek, które wpłynęło w dniu 23.08.2021 r., informującym o rezygnacji z jednego zadania 

realizowanego w ramach "Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie na lata 2020-2022", 

dotyczącego sołectwa Szonów pn. "Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie", zasadnym 

staje się dokonanie zmian uchwały Nr XL/318/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na  

ww. przedsięwzięcie w wymaganym zakresie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej. 

6) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 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 2022. Poinformowała, że w związku 

z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób 
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określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. Na realizację Programu planuje się ogółem kwotę 

415 740,00 zł., ujętą w projekcie budżetu Powiatu na rok 2022 z przeznaczeniem na  priorytetowe 

zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12 000,00 zł.; wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej - 41 000,00 zł.; turystyka i krajoznawstwo - 7 000,00 zł.; ochrona 

i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej - 2 000,00 zł.; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - 270 720,00 zł.; działalność na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - 4 000,00 zł.; działalność na rzecz osób  

w wieku emerytalnym - 6 000,00 zł.; udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa - 64 020,00 zł.; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 

3 000,00 zł.; inicjatywa lokalna - 6 000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały 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 2022. 

Ad. 8 

1) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku  

przedstawił stanowisko Zarządu PCM S.A. w sprawie wysuniętego przez biegłego rewidenta 

zastrzeżenia do bilansu za 2020 r. Poinformował, że zastrzeżenie do bilansu wysunięte przez biegłego 

rewidenta jest według Zarządu Spółki bezzasadne. Zarząd swoją opinię opiera na informacjach 

Narodowego Funduszu Zdrowia, które są dostępne na portalu świadczeniowym. Posiłkując się tymi 

danymi informuje, że według NFZ, zadłużenie na dzień 01.01.2021 r. wynosi 170 637,76 zł. Ta kwota 

została wyksięgowana na przychody przyszłych okresów i będzie rozliczona sukcesywnie, w miarę jak 

będą spływać do Spółki noty obciążeniowe z NFZ-tem. Nie ma zadłużenia wynikającego  

z niewykonania umowy kontraktowej. Zadłużenie wymienione wyżej wynika z niewykonania  

w obszarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego (umów poza 

ryczałtem). Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd nie zgadza się z opinią, że kwota niewykonań  

w umowie ryczałtowej na rok 2020 w kwocie 2 856 860,79 zł., powinna stanowić przychody przyszłych 

okresów. Ponadto zastrzeżenia do badań bilansu, zawarte przez biegłego rewidenta, opierają się na 

wyjaśnieniu. Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na zapytanie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej. Nie jest to opinia wiążąca w jakikolwiek sposób, prawnie – nie stanowi wykładni 

prawa. Jako spółka prawa handlowego, Zarząd musi trzymać się powszechnie obowiązującej wykładni 
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prawa oraz praktyki Urzędów Skarbowych. Umowa ryczałtowa, którą podpisała Spółka, nie jest umową 

stałą i niezmienną. Przykładem może być wyłączenie z ryczałtu, finansowania Poradni Kardiologicznej, 

Neurologicznej i Ortopedycznej w marcu 2020 r. i ustanowienia osobnego finansowania na podstawie 

odrębnych umów z NFZ-tem, jak również wyłączenie z ryczałtu, finansowania Oddziału 

Pediatrycznego, co nastąpiło od stycznia 2021 r. Na podstawie powyższych przykładów widać, że 

umowa ryczałtowa będzie ulegała wahaniom względem finansowania, co nie oznacza zmniejszonego 

finansowania Spółki. Obawa, że niewykonanie w umowie ryczałtowej, może spowodować zmniejszenie 

ryczałtu na rok 2022 jest nieuzasadniona, ponieważ nawet wykonanie w całości umowy ryczałtowej nie 

gwarantuje utrzymania jej w obecnej wysokości. Aby rozwiać obawy Rady Nadzorczej, Zarząd pragnie 

poinformować, że obecnie sytuacja szpitala w kwestii wykonań jest bardzo dobra. Przykładem może 

być odział ginekologii planowej, który w porównaniu z I półroczem 2020 r. zwiększył swoje wykonanie 

o 47% i już na koniec czerwca 2021 r. wykazał wykonania w wysokości 175 %. Taka sama sytuacja jest 

na Oddziale Chirurgii, który na koniec czerwca 2021 r. wykazuje wykonanie kontraktu w 99% (w toku 

2020 na koniec czerwca wynosiło75%). W myśl podpisanych z NFZ–tem umów, każde nadwykonanie 

jest dodatkowo finansowane przez NFZ, co przynosi szpitalowi dodatkowy dochód.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudnik 

przedstawił informację o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz postępowaniach sądowych  

i roszczeniach za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. w PCM S.A. w Prudniku. Poinformował, że 

zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/313/2020 z dnia 13 kwietnia 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie 

zasad nadzoru właścicielskiego, na podstawie § 21 pkt. 2d, Zarząd PCM S.A. przekazuje przedmiotową 

informację. W pierwszym półroczu 2021 r. w Spółce nie było kontroli realizowanych przez organy 

zewnętrzne. Następnie przedstawił zestawienie postępowań sądowych i spraw roszczeniowych  

z udziałem PCM S.A.: postępowania sądowe przeciwko PCM S.A. – 2 sprawy w toku; postępowania 

sądowe przeciwko ubezpieczycielowi Spółki (PZU S.A.) – 2 sprawy w toku; przedsądowe roszczenia 

pacjentów, błędy medyczne – 2 sprawy w toku. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

3) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudnik 

przedstawił okresowe sprawozdanie z rodzajów, ilości i jakości usług medycznych świadczonych przez 

PCM S.A. w Prudniku w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., w tym z działalności statutowej 

Spółki. Poinformował, że sprawozdanie za 2021 rok z działalności medycznej PCM S.A. w Prudniku, 

zawiera w szczególności informację o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. W niniejszym sprawozdaniu wykorzystano dane ze sprawozdań z wykonania 

planu finansowego za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku. Wartość kontraktu podpisanego na  

I półrocze 2021 roku w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wynosi: Poradnia Ginekologiczno– 
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Położnicza przy ul. Piastowskiej 64 w Prudniku 22 872, 00 zł.; Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 

II przy ul. Staszica 1 w Prudniku 274.294,80 zł.; Poradnia Preluksacyjna 37.887,00 zł. Wartość 

kontraktu podpisanego na I półrocze 2021 roku na leczenie szpitalne w ramach oddziału 

ginekologicznego – hospitalizacja planowa wynosi 404.469,00 zł. Wartość ryczałtu podpisanego na 

okres od 01.01.2021 r. wynosi  4.719.676,00 zł., natomiast wartość kontraktu na pozostałe świadczenia 

poza ryczałtem wynosi 3.583.675,62 zł. Razem umowa w ramach podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wynosi 8.303.351.62 zł. Na podstawie Decyzji  

Nr 178/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 2020 r. Spółka otrzyma polecenie od  

24 listopada 2020 r. do 09 stycznia 2021 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie 35 łóżek dla 

pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV–2 oraz zabezpieczenie 8 łóżek dla pacjentów  

podejrzeniem zakażenia SARS–CoV–2, do czasu   otrzymania wyniku badania pod kątem COVID–19. 

W odpowiedzi na w/w Decyzję  Zarząd zabezpieczył: realizację świadczeń opieki zdrowotnej  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, 8 łóżek dla pacjentów  

z podejrzeniem zakażenia SARS–CoV–2 do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID–19: 

6 łóżek w oddziale wewnętrznym objęte finansowaniem na podstawie umowy o udziale świadczeń 

opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

2 dodatkowe łóżka znajdujące się w izolatce izby przyjęć nie objęte finansowaniem na podstawie 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, 35 łóżek dla pacjentów  

z potwierdzonym zakażeniem SARS–CoV–19  w ilości: 15 łóżek w oddziale wewnętrznym objęte 

finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 20 dodatkowych łóżek nie 

objętych finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach oddziału 

wewnętrznego. W kolejnym etapie zgodnie z Decyzją Nr 21/2020 z dnia 17marca 2021 r. Wojewody 

Opolskiego z dniem 22 marca 2021 r.  Zarząd zabezpieczył: realizację świadczeń opieki zdrowotnej  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  35 łóżek dla pacjentów  

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV–2 w ilości: 8 dodatkowych łóżek w oddziale wewnętrznym 

nie objęte finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; realizację świadczeń opieki 

zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 35 łóżek dla 

pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS – CoV – 2w ilości: 9 łóżek w oddziale wewnętrznym 

objęte finansowaniem na podstawie umowy o udziale świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

pods0tawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 14 łóżek w oddziale chirurgii 

ogólnej objętej finansowaniem n podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
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w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 12 dodatkowych 

łóżek nie objętych finansowaniem na postawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach oddziału 

wewnętrznego. Zgodnie z kolejną Decyzją Nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Wojewody Opolskiego 

z dniem 8 kwietnia 2021 r. zabezpieczyli: realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ilości: 8 dodatkowych łóżek  

w oddziale wewnętrznym nie objęte finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID–19, 43 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym   zakażeniem SARS–CoV–2  w ilości; 9 łóżek  

w oddziale wewnętrznym objęte finansowaniem na podstawie umowy o udziale świadczeń opieki 

zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;  

14 łóżek w oddziale chirurgii ogólnej objęte finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej; 20 dodatkowych łóżek nie objętych finansowaniem na podstawie umowy u udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach oddziału wewnętrznego. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień to 

świadczenia polegające na rozpoznawaniu, leczeniu i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, 

nerwicowymi, osobowości i zachowania oraz uzależnionych od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień obejmują świadczenia w warunkach ambulatoryjnych, udzielane w ramach porad, sesji 

psychoterapii, świadczeń specjalnych dla osób uzależnionych, przez poradnie. Wielkość kontraktu 

podpisanego na I półrocze 2021 roku: Poradnia Zdrowia Psychicznego 135.629,05 zł.; Poradnia 

Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 88.200,90 zł. Wielkość kontraktu podpisanego na  

I półrocze 2021 roku w ramach opieki długoterminowej wynosi 1.108.598,40 zł. Opieka 

długoterminowa realizowana jest przez Zakład Opieki Leczniczej w Głogówku, który realizuje 

świadczenia dla pacjentów dorosłych oraz wentylowanych mechanicznie. Wielkość kontraktu 

podpisanego na I półrocze 2021 roku w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wynosi 57.711,52 zł., w tym: 

Fizjoterapia ambulatoryjna 47.296,72 zł.; Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 10,314,80 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. świadczenia w ramach 

ratownictwa medycznego udzielane są w ramach umowy z Opolskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego w Opolu.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

przedstawił plan finansowo- inwestycyjny Spółki na 2021 rok. Poinformował, że przedmiotowy plan 

finansowo – inwestycyjny jest uszczegółowieniem założeń przekazanych Radzie Nadzorczej dnia 
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14.05.2021 r. Wcześniejsze przygotowanie szczegółowego planu finansowo – inwestycyjnego nie było 

możliwe ze względu na brak umów z NFZ–tem na finansowanie działalności spółki. NFZ  podpisał ze 

spółką PCM  tylko aneksy do umów obowiązujących w 2020 r., zapewniające finansowanie, podpisane 

do dnia 31.07.2021 r. Spółka otrzymała od Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  Oświadczenie 

o wysokości ustalonego ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń na 

okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 8 950 442,99 zł. Kwota przyznana szpitalowi aneksem 

z czerwca 2021 r. jest równoważna z kwotą przyznaną na I półrocze. W pierwszym półroczu roku  

2021 szpital funkcjonował w oparciu o finansowanie z NFZ na kwotę 17 900 885,98 zł. W związku  

z panującym w kraju stanem pandemii, ogłoszonej przez WHO dnia 11 marca 2020 r., z powodu 

panującego wirusa SARS–CoV–2, kwoty na poszczególne działalności szpitala zostały ustalone na 

okres półroczny na podstawie wykonania za rok 2019. Spółka nie podpisywała nowych umów na rok 

2021, lecz aneksem zostały przedłużone umowy z roku 2020 do dnia 30 czerwca 2021r. Następny aneks 

z nowymi kwotami przyznanymi szpitalowi na działalność podpisano w czerwcu 2021 roku i będzie 

obowiązywał do końca 2021 r. W ten sposób umowy zostały przedłużone na okres 2 lat; tym samy 

wykonanie w/w umów również zostało przedłużone na dwa lata. W przychodach zasadniczą rolę 

odgrywają przychody „kontraktowo–ryczałtowe” z Narodowego Funduszu Zdrowia. Poza przychodami 

z NFZ dużą rolę spełniają planowane przychody Ratownictwa Medycznego, działalności komercyjne 

oraz dotacji unijnych i rządowych. Struktura przychodów na 2021 rok wynosi 34 310 000,00 zł. Plan 

finansowy kosztów został ustalony na podstawie kosztów poniesionych w I półroczu 2021 wraz  

z uwzględnieniem inflacji oraz średniej ceny materiałów i usług na lokalnym rynku. Pod uwagę wzięto 

również podpisane umowy oraz plany inwestycyjne spółki. Struktura kosztów na 2021 r. wynosi 

34 293 034,00 zł. Opracowanie Planu Inwestycyjnego na każdy rok obrotowy Spółki jest wymogiem 

określonym w Statucie PCM S.A.  w § 29 ust. 4.3 pkt. 9, § 30 ust.4 pkt.18 oraz Regulaminie Zarządu  

§ 5 ust. 3. Najważniejsze punktu planu inwestycyjnego na 2021 r. to: Przebudowa części budynku 

szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Inwestycja rozpoczęła się w 2018 r. 

i trwa do chwili obecnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021 r. ; Przebudowa 

budynku szpitala PCM  w celu dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego- 

inwestycja rozpoczęta w 2018 r. – zakończona. Modernizacja – przebudowa dachu budynku usługowego 

zlokalizowanego na działce nr. 2601/127 k. m. 12 ul. Piastowska 64 w Prudniku. Inwestycja 

zainicjowana w 2018r. Inwestycja wymuszona katastrofalnym stanem technicznym dachu w/w 

budynku, inwestycja zakończona. Remont korytarza oddziału chirurgicznego w budynku szpitala. 

Inwestycja zaplanowana na rok 2021 r., inwestycja zakończona. Wydzielanie klatki schodowej 

związane z dostosowaniem do warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Prudnickiego 

Centrum Medycznego - inwestycja rozpoczęta w roku 2020, koniec inwestycji planowany jest na II 

półrocze 2021 r. Zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem medycznym typu „S” sfinansowany z 

dotacji rządowej otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia. Zakup zrealizowano w styczniu 2021 r. Zakup 

ambulansu jest niezbędny do zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom w ramach ratownictwa 
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medycznego, będącego kluczowym działaniem w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Wydzielenie i 

dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego klatki schodowej nr. 2 budynku szpitala PCM 

wraz z montażem centralnej sygnalizacji ppoż. CSP1 - inwestycja zaplanowana na rok 2021. Instalacja 

okablowania strukturalnego budynku PCM S.A. w Prudniku wraz z instalacją nowego systemu AMMS,  

który jest kompleksowy i zintegrowany systemem informatycznym do obsługi szpitala. Obejmuje  

w szczególności: obsługa części medycznej (HIS)/ obsługa części administracyjnej (ERP)/ obsługa 

jednostek świadczących usługi opłacane przez NFZ i komercyjne/ symulator JGP/ system 

powiadamiania pacjentów – e-mail i sms/ obsługa Elektronicznej/ kontrola rozliczeń z NFZ/ rejestracja 

internetowa/ obsługa kodów 2D/ elektroniczna inwentaryzacja/ elektroniczna identyfikacja pacjenta/ 

obsługa zleceń przez Internet/ wewnętrzne konsultacje za pośrednictwem wbudowanego Microsoft 

Skype for Business. Inwestycja zaplanowana na 2021 r. Instalacja okablowania strukturalnego jest 

w bardzo złym stanie uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie szpitala. Instalacja systemu 

informatycznego AMMS została podyktowana potrzebą usprawnienia działalności szpitala  

i dostosowania go do wymogów NFZ. Koszt ok 500 000,00 zł. Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne 

związane z posadowieniem zbiornika tlenowi. Budowa instalacji wewnątrz szpitala oraz dzierżawa 

zbiornika, inwestycja zaplanowana na rok 2021, ma na celu zabezpieczenie szpitala w tlen, który jest 

niezbędny do hospitalizacji pacjentów zakażonych wirusem SARS - CoV – 2. Zmiana użytkowania 

dwóch pomieszczeń piwnicznych na potrzeby pomieszczenia PRO  Morte, inwestycja zaplanowana na 

rok 2021 r., ma na celu zmniejszenie kosztów przechowywania zwłok oraz zapewnienie rodzinie 

zmarłych pacjentów komfortowych warunków zarówno przechowywania zwłok ich bliskich, jak i 

odosobnienia w trudnych chwilach. Instalacja wewnętrzna ppoż. – zestaw hydroforowy  ZOL 

Głogówek, inwestycja rozpoczęta w 2020 r. i kontynuowana w roku 2021. Wizualizacja i projekt 

przebudowy budynku magazynu TR na potrzeby budynku RTM i apteki szpitalnej. Działania 

zaplanowane na rok 2021, realizacja uzależniona od zewnętrznych i wewnętrznych środków 

finansowych szpitala. Wymiana pionów i poziomów instalacji wodno – kanalizacyjnej. Inwestycja 

wymuszona bardzo złym stanem w/w instalacji, co prowadziło do regularnych podtopień części 

piwnicznych szpitala, inwestycja częściowo zakończona, instalacja zewnętrzna jest zrobiona w całości, 

natomiast wewnętrzna jest jeszcze nieskończona. Modernizacja pomieszczeń EKG oraz łazienek na 

oddziale pediatrycznym, działania wymuszone bardzo złym stanem technicznym pomieszczeń - 

inwestycja zakończona. Wykonanie podstawy i postawienie na niej kontenta na odpady medyczne - 

inwestycja wymuszona sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wymogami związanymi  

z gromadzeniem i usuwaniem odpadów medycznych, realizacje zaplanowano na II połowę 2021 roku. 

Zakup ambulansu medycznego finansowany w formie leasingu finansowego. Planowany jest zakup 

ambulansu z powodu katastrofalnego stanu karetek będących w posiadaniu szpitala. Oferta leasingu 

została przedstawiona na 550 000, 00 zł., okres finansowania 36 miesięcy. Spółka, jak z dokonanej przez 

Zarząd oceny sprawozdania finansowego za rok 2020, skutecznie wypracowuje środki finansowe na 

cele rozwojowe oraz prace inwestycyjno – remontowe. Ponadto Zarząd rozpoczął w 2020 roku 
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czynności dotyczące pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyt inwestycyjny 

oraz finansowanie zakupów w formie leasingu. W 2020 roku spółka podpisała dwie umowy  

z Województwem Opolskim wspólnego finansowania oraz zasad przekazywania środków finansowych. 

Podpisano również umowę ze Starostwem w Prudniku, finansowaną przez Wojewodę Opolskiego, na 

udzielenie dotacji celowej na realizację procesu inwestycyjnego związanego z instalacją tlenu 

medycznego w szpitalu, opiewająca na kwotę 660 000,00 zł. Podpisane porozumienia zapewnią 

szpitalowi pomoc finansową w realizacji celów inwestycyjnych. Ponadto w ramach umów szpital 

zakupił środki ochrony osobistej, tak bardzo potrzebne do prawidłowego działania szpitala w okresie 

pandemii. Zrealizowano również zakupy urządzeń i aparatury medycznej na poszczególne oddziały 

szpitalne. W roku 2020 nie zrealizowano całości dofinansowania i zakupów. Z projektu „Opolskie 

przeciw COVID – 19” pozostała do rozdysponowania kwota 53, 928,59 zł., natomiast z projektu 

„Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19” pozostała do wydania kwota 799 369,68 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno- finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. 

w Prudniku według stanu na 30 czerwca 2021 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za 

okres 01-04.2021 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 19 184 512,51 zł.; koszty działalności 

operacyjnej: 21 695 023,26 zł.; wynik na sprzedaży: -2 510 510,75 zł.; wynik na działalności 

operacyjnej: -1 901 395,10 zł.; wynik netto: -1 901 685,96 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do 

przychodów ogółem wyniósł 55,77 %. Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy 

nr 08R/20360/03/08/PSZ/2021: choroby wewnętrzne – wykonanie 95 %, wynik -100 662,73 zł.; 

choroby wewnętrzne (hospitalizacja osób do ukończenia 18 lat) – wykonanie 41 %, wynik  

-10 644,12 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 99 %, wynik -14 957,60 zł.; wykonanie razem 96,9533 %, 

wynik -126 264,45 zł. W miesiącu czerwcu liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 350. 

Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 59,52 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów 

wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu kwietniu wyniosła 399. Stan zatrudnienia na dzień 

30.06.2021 r.: umowy o pracę wg etatu: 225,75; umowy zlecenia wg ilości: 58; umowy kontraktowe  

wg ilości: 58; outsoursing pracowników wg etatu: 1,32. Stan zatrudnienia lekarzy na dzień 30.06.2021 

r. ogółem: oddział chirurgiczny – 3 lekarzy; oddział chorób wewnętrznych – 8; oddział pediatryczny – 

4; oddział ginekologiczny – 3; blok operacyjny – 7; ratownictwo medyczne – 7; pracownia diagnostyki 

obrazowej– 2; pracownia endoskopii – 1; ZOL Głogówek – 3; poradnie AOS – 11. W sumie 

zatrudnionych jest 49 lekarzy. W związku z przedłużeniem terminu rozliczenia rocznego za rok 2020 

do dnia 30 czerwca 2021 r. dane podane w informacji są danymi roboczymi. Z powodu przedłużonej 

przez Biegłego Rewidenta realizacji umowy na badanie bilansu Spółki, księgi za rok 2020 nie zostały 

jeszcze ostatecznie zamknięte. Z rachunku zysków i strat za miesiąc czerwiec 2021 r. wynika strata 

1 901 685,96 zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania kadry medycznej pracującej przy 
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obsłudze pacjentów zakażonych wirusem Covid-19. Za prace na oddziale covidowym przysługują 

kadrze medycznej tzw. dodatki covidowe, które NFZ refunduje w kolejnym miesiącu. Za miesiąc 

czerwiec 2021 r. wystawiono ostatnie faktury za dodatek covidowy, natomiast NFZ zwrócił wydatki   

w lipcu. Spowodowało to, tak jak w poprzednich miesiącach, przesunięcie przychodów w stosunku do 

związanych z nimi kosztów. Przychody z dodatków covidowych nie znajdują odzwierciedlenia  

w dodatkowych przychodach za wykonane procedury, dodatkowo wzrastają przy wypłatach nadgodzin 

dla pracowników (koszty nadgodzin pokrywa PCM). Aby zminimalizować stratę szpital podjął 

działania mające na celu zwiększenie dochodów i zmniejszenie istniejącej straty. Zawarto umowy  

z dwoma lekarzami urologami, którzy zaczną przyjmować w szpitalu od miesiąca września, co 

przyniesie dodatkowy dochód dla oddziału chirurgicznego. W poradni i na oddziale będą leczeni 

zarówno pacjenci przyjmowani w ramach ubezpieczenia NFZ, jak i pacjenci komercyjni. W dalszym 

ciągu szpital wykonuje szybkie testy na obecność wirusa Covid-19, przede wszystkim dla pacjentów 

komercyjnych, co w miesiącu czerwcu przyniosło dodatkowy dochód w kwocie 13 240,00 zł. Klientów 

na ten rodzaj usług jest coraz więcej. Urealniono ceny usług rehabilitacyjnych, rentgena oraz tomografu 

do cen rynkowych od 1 czerwca 2021 r. W związku z renowacją i zakupem nowych urządzeń jest bardzo 

dużo pacjentów spoza terenu gminy Prudnik (Głubczyce, Nysa). Zaobserwowano dalszy wzrost 

napływu pacjentów na oddziały szpitalne. Po pierwszym półroczu 2021 r., wykonania kontraktu na 

oddziałach są bardzo wysokie. Za wszystkie nadwykonania NFZ wypłaca dodatkowe środki finansowe 

(tylko ginekologia i ZOL – kwota ponad 300 000 zł.) Taka sytuacja wpłynie bezpośrednio na wynik 

finansowy już w lipcu 2021 r. Od września planujemy zwiększyć przyjęcia pacjentów do poradni 

rehabilitacyjnej. Szpital nastawia się głównie na pacjentów komercyjnych, gdyż brakuje takich usług na 

lokalnym rynku. W dalszym ciągu szpital ponosi koszty przejęcia poradni ginekologicznej, które 

powinny się zakończyć najpóźniej w październiku 2021 r. Koszty są spowodowane długim okresem 

wypowiedzenia umowy najmu pomieszczeń od ZUK. Miesięczne oszczędności po zakończeniu 

przeprowadzki to średnio 10 000 zł. W 2021 r. realizowano również dwa duże projekty unijne o wartości 

2 453 883,85 zł., oraz projekt rządowy realizowany za pośrednictwem Powiatu Prudnickiego  

(660 000 zł.), które przyniosą szpitalowi dodatkowe wyposażenie oraz pokrycie części kosztów 

renowacji i przystosowania szpitala do wymogów NFZ, jako szpitala powiatowego. Zostaną one ujęte 

w przychodach szpitala w następnych miesiącach 2021 r. Kończy się remont Oddziału Chirurgicznego, 

przystosowano pomieszczenie na jeszcze jedną salę operacyjną, co zwiększy możliwości leczenia 

operacyjnego pacjentów oraz komercyjnego wynajmu sal operacyjnych. Część kosztów tego 

przedsięwzięcia jest refundowana z projektu unijnego (ponad 300 000 zł.). Od 1 lipca 2021 r. nastąpiła 

podwyżka wynagrodzenia dla personelu medycznego. Podpisana jest już większoś umów z NFZ na 

kwoty wyrównujące wynagrodzenie do ustawowej pensji minimalnej. Pozwoli to na urealnienie 

przychodów i kosztów za wykonane usługi w ramach kontraktów zawartych z NFZ. Uzyskane kwoty 

wzrostu kontraktów zabezpieczają zobowiązania bieżące wobez pracowników w 100 % i pozostawiają 

jednocześnie nadwyżkę do wykorzystania. W związku z powyższym, powstałą stratę z działalności, 
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szpital jest w stanie nadrobić do końca 2021 r. Aby zminimalizować podatek CIT do zapłacenia w roku 

2022, Spółka podejmie stosowne działania pod koniec roku. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

przedstawił roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i raportem biegłych rewidentów. 

Poinformował, że kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 10 604 050,00 zł., i dzieli 

się na  212 018 akcji. Zarząd Spółki uchwałą nr 4/2020 zarządził pokrycie straty netto z lat ubiegłych w 

kwocie 1 996 827,20 zł., kapitałem rezerwowym w kwocie 599 048,16 zł., oraz kapitałem zapasowym 

w kwocie 1 397 779,04 zł. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za rok 2020 r. wynikające z 

zawartych umów o pracę wyniosło 190 030,06 zł. Zgodnie ze statutem PCM S.A. członkom Rady 

Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji, które łącznie za 2020 r. wyniosło 

33 611,13 zł. Bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 

22 820 945,79 zł; po stronie zysków i strat kwotą zysku netto 733 613,48 zł; zmniejszeniem stanu 

środków pieniężnych o kwotę – 328 514,14 zł. Na wartość wyniku finansowego netto (końcowego_ 

główny wpływ miało utworzenie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne i 

rentowe) na kwotę 419 511,35 zł. (spadek do stanu na 31.12.2019 r. o 4 947,97 zł.). Zobowiązania 

długoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występują. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 

5 451 792,39 zł., w tym z tyt. dostaw i usług 3 199 331,65 zł. (na dzień 31.12.2019 r. kwota wynosiła 

3 379 581,94 zł., w tym z tyt. dostaw i usług 1 949 038,75 zł.). Wzrost kwoty zobowiązań 

krótkoterminowych wystąpił w pozycjach z tytułu: wynagrodzeń o 453 653,03 zł. (wzrost powiązany 

ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, dodatków dla pielęgniarek i pracowników ratownictwa 

medycznego oraz wypłaty tzw. dodatków COVID-19); rozliczeń międzyokresowych o 1 274 538,83 zł., 

z uwagi na pozyskane w 2020 r. środków finansowych z darowizn na zakup urządzeń i sprzętu 

medycznego, inwestycji i dotacji; dostaw i usług o kwotę 1 250 292,90 zł. (wzrost powiązany ze 

wzrostem inwestycji wymuszonych ze względu na przystosowanie szpitala do wymogów NFZ). 

Nadwykonania wypracowane przez Spółkę za okres styczeń – grudzień 2020 r. w kwocie 777 149,24 

zł. w 100 % zostały zapłacone przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ. Nadwykonania wypracowane 

zostały w ramach Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego, poradni ginekologiczno- położniczej, oddziału 

ginekologii planowej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej – Fizjoterapii ambulatoryjnej. Ogółem w 

okresie sprawozdawczym leczonych było 3948 pacjentów we wszystkich oddziałach stacjonarnych 

szpitala oraz ZOL. Razem dla świadczeń szpitalnych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Spółka na dzień 

31.12.2020 r. dysponowała 135 łóżkami. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna realizowana była przez 

PCM S.A. w Prudniku w 13 poradniach specjalistycznych posiadających umowy kontraktowe z NFZ i 

2 poradniach komercyjnych. Ogółem poradnie specjalistyczne udzieliły w roku 2020, 60 852 porad. 

Badania diagnostyczne realizowane były w sześciu pracowniach diagnostycznych, które wykonały w 
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okresie sprawozdawczym 15 677 badań. Na bloku operacyjnym w okresie sprawozdawczym wykonano 

łącznie 1032 zabiegów. Szpitalna Izba Przyjęć: wartość umowy na rok 2020 wynosiła 1 298 934,00 zł, 

plus świadczenia realizowane dla obywateli EU w wysokości 11 228 zł. Leczonych w okresie 

obrachunkowym było 3581 pacjentów. W 2020 r. Spółka zawarła dwie umowy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa: projekt pn.: ,,Opolskie przeciw Covid-19” 

obejmuje wspólne sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego, środków ochrony 

osobistej i do dezynfekcji w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa 

Covid-19. Wartość zadań stanowi kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości 1 170 986,80 zł., na 

które składa się 64 404,28 zł. wkładu własnego oraz 1 106 582,52 zł. dofinansowania; projekt pn.: 

,,Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid-19”, którego założeniem jest przeciwdziałanie 

rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, poprzez realizację inwestycji dotyczących m.in. instalacji 

dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej i zabezpieczenia odpadów skażonych. Wartość zadań 

stanowi kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości 423 280,42 zł., na którą składa się  

23 280,42 zł. wkładu własnego oraz 400 000 zł. dofinansowania. PCM S.A. otrzymał również: 

dofinansowanie z PUP w Prudniku w ramach utworzenia nowego stanowiska pracy – technik sterylizacji 

w kwocie 48 000 zł.; dotację rzeczową przekazaną przez Fundację LOTTO w ramach walki z Covid-

19, poprzez przekazanie samochodu dostawczego typu Volkswagen Caddy o wartości 21 800 zł.; 

darowiznę rzeczową przekazaną przez Caritas Polska w postaci defibrylatora i urządzenia do kompresji 

klatki piersiowej o wartości 130 875,10 zł.; pozostałe darowizny rzeczowe przyjęte w 2020 r. na stan 

magazynu Działu Farmacji w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 o łącznej wartości 277 879,58 zł. 

Na działalność Spółki w perspektywie najbliższego roku największy wpływ będzie miał: zabezpieczenie 

kadry medycznej, zwłaszcza lekarskiej; poziom zawartych kontraktów z NFZ; realizacja zadań 

związanych ze zwalczaniem epidemii Covid-19; sprzedaż usług komercyjnych; wsparcie samorządowe. 

Następnie Pan Witold Rygorowicz, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.  

w Prudniku przedstawił sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki PCM S.A., które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, 

rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za 

rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dodatkowe informacje  

i objaśnienia. Zdaniem biegłego, za wyjątkiem skutków sprawy opisanej w sekcji Postawa opinii  

z zastrzeżeniem, załączone sprawozdanie finansowe: przedstawia rzetelny i jasny opis sytuacji 

majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego  

i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości; jest zgodne co do formy treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz 
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statutem Spółki; zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzących ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. Spółka wykazała w przychodach ze 

sprzedaży kwotę 2.856.860,79 zł, która wynika z zawartej umowy ryczałtowej z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Otrzymana kwota nie ma odzwierciedlenia w kosztach, gdyż usługi z powodu 

pandemii koronawirusa nie zostały przez Spółkę wykonane. Zdaniem rewidenta,  Spółka naruszyła 

nadrzędne zasady rachunkowości zawarte w przepisie art.6 ustawy o rachunkowości, gdyż powyższa 

kwota przychodów powinna zostać wykazana jako pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 

co, w konsekwencji, oznaczałoby obniżenie wyniku finansowego netto o kwotę 2.856.860,79 zł. 

Badanie przeprowadzono zgodnie z Krajowym Standardem Badania w brzemieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca  

2019 roku w sprawie krajowych standardów badania i innych dokumentów oraz stosownie do ustawy  

z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.  

nr 3431/52a/ 2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz 

Rewident jest niezależny od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych 

księgowych Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych przyjętych uchwałą 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do 

badania sprawozdań finansowych w Polsce. Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, zdaniem 

Biegłego Rewidenta sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy 

o rachunkowości oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto  

w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania, nie stwierdzono w sprawozdaniu 

o działalności istotnych zniekształceń. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu  poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa 

uchwałą Nr 336/2021 z dnia 10 września 2021 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu opiniuje pozytywnie przedłużoną przez Zarząd Powiatu w Prudniku informację o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

8) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie prośby Zarządu Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Prudniku o ufundowanie pucharów i upominków na zawody o Puchar Starosty 

Prudnickiego, które odbędą się 26.09.2021 r. w Niemysłowicach. Poinformowała, że Zarząd Koła 

Polskiego Związku Wędkarzy w Prudniku organizuje zawody w dwóch dyscyplinach – spławikowej  

i gruntowej. Zarząd proponuje nagrodzenie zwycięzców pucharami oraz upominkami za miejsca 1 – 3 

w w/w kategoriach. Proponuje się przekazanie pucharów i upominków na łączną kwotę 600 zł. 
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Dodatkowo proponuje się przekazanie 6 pakietów gadżetów (torba powiatowa, bidon, folder  

o atrakcjach turystycznych pogranicza, pogranicza, mapki rowerowe, widokówki). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie pucharów i upominków oraz gadżetów na łączną kwotę 

600 zł., na zawody o Puchar Starosty Prudnickiego organizowanych przez Zarząd Koła Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Prudniku. 

9) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek o zajęcia stanowiska w sprawie przekazania lub użyczenia urządzeń do nadzoru 

wideo na rzecz Gminy Prudnik, celem włączenia do systemu monitoringu miejskiego administrowanego 

przez Gminę Prudnik. Moduł urządzenia zostanie zamontowany na budynku mieszczącym się przy 

placu Szarych Szeregów 6 ( na elewacji zewnętrznej od ul. Gimnazjalnej). Poinformowała, że Powiat 

Prudnicki dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zabezpieczenia obiektu rzeźbiarsko 

architektonicznego przedstawiającego postać Stanisława Szozdy, dokonał zakupu urządzeń do nadzoru 

audiowizualnego. Z uwagi na wartość materialną zasadne jest, aby zakupiony sprzęt został włączony do 

systemu monitoringu miejskiego (administrowanego przez Gminę Prudnik), który objęty jest stałym 

nadzorem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. Rekomenduje się przekazanie lub 

użyczenie (na okres 5 lat) na rzecz Gminy Prudnik ww. urządzeń, z jednoczesny zastrzeżeniem 

wykorzystania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Kościuszki oraz Gimnazjalnej, 

ze szczególnym uwzględnieniem nowopowstałego monumentu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie sprzętu, urządzeń do nadzoru wideo na rzecz Gminy 

Prudnik pod warunkiem, że Gmina wykorzysta go na potrzeby monitoringu monumentu Stanisława 

Szozdy. 

10) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji przedłużonego przez Gminę Biała dnia 

06.09.2021 r. rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022”, udzielonej Gminie Biała na dofinansowanie zadań własnych 

gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Poinformowała, że 

Gmina Biała złożyła rozliczenie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie 

z terminem zawartym w umowie z dołączeniem wymaganych dokumentów. Analiza sprawozdania 

wykazała, że dotacja została wykorzystana w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone przez Gminę Biała rozliczenie dotacji celowej na 

dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022”. 

11) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła pismo Głuchołaskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej dotyczące prośby o ujęcie 

w planie budżetu na 2022 r. wsparcia finansowego dla Głuchołaskiej Grupy Poszukiwawczo 

Ratowniczej. Stowarzyszenie informuje, że wsparcie finansowe jest niezbędnie konieczne 

do prowadzenia przez GGPR statutowych działań związanych z kompletowaniem wyposażenia 

umożliwiającego prowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych. GGPR to stowarzyszenie zwykłe 

powstałe w celu niesienia pomocy osobom zaginionym. Jej zadaniem jest wsparcie akcji 

poszukiwawczych prowadzonych przez Policję i Straż Pożarną w paśmie gór Opawskich na pograniczu 

polsko – czeskim tj. na terenie powiatów nyskim, prudnickim, i głubczyckim i pomoc osobą, których 

życie i zdrowie są zagrożone. Do akcji poszukiwawczych GGPR  szkoli swoich członków, których 

zadaniem jest odnalezienie wszystkich osób zaginionych zarówno na terenie otwartym jak i zalesionym. 

Stowarzyszenie nie posiada żadnego wsparcia finansowego, działa w ramach wolontariatu. Do 

prowadzenia skutecznych działań potrzebny jest, tak jak każdej takiej grupie, specjalistyczny sprzęt. 

Obecnie do wsparcia działań celem zapewnienia mieszkańcom południowej Opolszczyzny 

bezpieczeństwa i porządku publicznego brakuje profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego 

(drona) wyposażonego w kamerę termowizyjną. Koszt zakupu drona waha się w granicach  

60 – 100 tys. zł. Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza zwróciła się również o wsparcie  

w zakupie powyższego sprzętu i ujęcie w planie budżetowym na 2022 r. do innych właściwych 

miejscowo samorządów na terenie południowej Opolszczyzny tj. starostw i gmin na terenie powiatu 

nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego czyli terenów objętych statutową działalnością Stowarzyszenia 

licząc, iż również przy pomocy innych samorządów uda się pozyskać potrzebne środki finansowe.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na ujęcie w planie budżetu na 2022 r. wsparcia finansowego dla 

Głuchołaskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej, gdyż pomoc może odbywać się jedynie na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego lub poprzez ubieganie się o dofinansowanie 

ze środków zewnętrznych. 

12) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia do punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Białej, prowadzonego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc 

Edukacja Nowatorstwo radcy prawnego/ adwokata spoza grona wymienionego w ofercie. 

Poinformowała, że w dniu 17 września 2021 r. w/w Stowarzyszenie przesłało informację, że mecenas 

obsługująca punkt nieopłatnej pomocy prawnej w Białej w dniu 20.09.2021 r. ma złożyć ślubowanie na 

notariusza, co spowoduje skreślenie jej z listy radców prawnych oraz brak możliwości obsługi punktu 



str. 27 
 

nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z powyższym stowarzyszenie zwraca się z prośbą  

o możliwość wprowadzenia do punktu w Białej radcy prawnego/ adwokata spoza osób wymienionych 

w ofercie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej osoby 

spoza oferty. 

13) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że proponuje się wyrażenie zgody na podpisanie deklaracji w sprawie przeprowadzenia 

wzajemnej oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego. Przedmiotowa deklaracja określa zasady 

współpracy pomiędzy Gminą Krapkowice, Gminą Głogówek, Gminą Głuchołazy, Gminą Otmuchów, 

Gminą Prudnik i Powiatem Prudnickim, mającej na celu przeprowadzenie wzajemnej oceny 

zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego. Ocena zewnętrzna zostanie przeprowadzona w ramach 

przeglądu partnerskiego w formie samooceny z niezależną walidacją przy wykorzystaniu 

przygotowanego przez Ministerstwo Finansów formularza Quality@w i metodyki walidacji. Głównym 

celem oceny zewnętrznej jest ocena spełnienia przez komórki audytu wewnętrznego w jednostkach 

biorących udział w przeglądzie partnerskim wymogów: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 

wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu; standardów audytu wewnętrznego dla 

jednostek sektora finansów publicznych (dalej jako Standardy) ogłoszonych Komunikatem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. Celami szczegółowymi oceny zewnętrznej w formie 

przeglądu partnerskiego są: wskazanie obszarów funkcjonowania audytu wewnętrznego wymagających 

wprowadzenie usprawnień; wymiana doświadczeń pomiędzy audytami wewnętrznymi, w szczególności 

określenie tzw. dobrych praktyk w kluczowych obszarach działalności audytu wewnętrznego; spełnienie 

wynikającego ze Standardów wymogu przeprowadzenia, co najmniej raz na pięć lat oceny zewnętrznej 

audytu wewnętrznego. Oceną zewnętrzną zostanie objęty 2020 rok. Ocena zewnętrzna zostanie 

przeprowadzona przez audytora wewnętrznego z każdej jednostki. Do podstawowych zadań audytora 

wewnętrznego należy: przygotowanie i przeprowadzenie oceny zewnętrznej/ podsumowanie czynności. 

Ocena zewnętrzna nie może być przeprowadzona wzajemnie pomiędzy dwiema jednostkami przez 

przedstawicieli tych jednostek. Walidujący audytor nie może dokonywać oceny zewnętrznej  

w jednostce, w której jest zatrudniony oraz w jednostce, w której był zatrudniony w okresie objętym 

oceną.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie oceny zewnętrznej jakości działania audytu wewnętrznego 

w ramach współpracy z Gminą Krapkowice, Gminą Głogówek, Gminą Głuchołazy, Gminą Otmuchów 

oraz Gminą Prudnik. 
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14) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wiosek o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania 

p.n.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik- Śmicz na terenie 

gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m”. Poinformowała, ze Komisja 

przetargowa wskazała, że oferta oceniona najwyżej jest ofertą przewyższającą kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką przeznaczył Powiat 

Prudnicki to 290 000,00 zł., kwota najwyżej ocenionej oferty wykonawcy to 442 800,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. 

,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na terenie Gminy 

Prudnik od km 1+778 do km 6 + 835 na odcinku 5057 m” i polecił przygotowanie dokumentacji do 

ponownego postępowania. 

15) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej. Poinformowała, że zawodowa 

rodzina zastępcza obecnie sprawuje pieczę zastępczą nad piątką dzieci. Troje dzieci pochodzi z powiatu 

prudnickiego, jedno z miasta Jastrzębie – Zdrój oraz jedno z powiatu nyskiego. Zastępcza Rodzina 

Zawodowa w dniu 31.08.2021 r. złożyła wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w wymiarze 70 godzin miesięcznie. Do zatrudnienia 

osoby do pomocy wskazują zaprzyjaźnioną osobę, która w chwili obecnej pomaga przy dzieciach. Pod 

opieką rodziny znajduje się dwoje małych dzieci w wieku niemowlęcym, które wymagają częstych 

wizyt i pobytów w klinikach specjalistycznych w miejscowości Wrocław, Opole oraz objęte są 

rehabilitacją, dlatego też pozostałe dzieci przebywające w rodzinie zastępczej muszą pozostać pod 

opieką osoby trzeciej w miejscu zamieszkania lub innych miejscach wyznaczonych przez zawodową 

rodzinę zastępczą. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Prudniku proponuje pozytywne 

zaopiniowanie wniosku rodziny zastępczej zawodowej w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich na okres od 1 października 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r. W opinii Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w opiece nad pięciorgiem dzieci 

(w tym jedno posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) rodzina zastępcza zawodowa 

potrzebuje dodatkowego wsparcia. Proponowana kwota miesięczna – 40 godzin x 19,00 zł. = 760,00 zł. 

brutto, kwota z pochodnymi to 890,87 zł. W związku z tym, iż rodzina zastępcza zawodowa pod swoją 

opieką ma troje dzieci z powiatu prudnickiego, jedno z miasta Jastrzębie – Zdrój oraz jedno z powiatu 

nyskiego, kosztami wynagrodzenia osoby do pomocy zostaną proporcjonalnie obciążone wymienione 

wyżej powiaty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej. 

16) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

wniosek w sprawie podwyższenia stawek dla lekarzy orzeczników Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku oraz dla członków Składu Orzekającego za 

sporządzanie ocen specjalistycznych do wydania orzeczenia. Poinformowała, że ostatnia podwyżka 

stawek dla lekarzy i członków Składu Orzekającego miała miejsce w październiku 2019 r. i dorównała 

wynagrodzeniu za wydanie orzeczenia do średniej stawki obowiązującej w województwie opolskim. 

Od tamtego czasu stawki w innych powiatach województwa opolskiego zostały podwyższone. Mając 

na uwadze wzrost cen towarów i usług na rynku, stawki jakie obowiązują w Powiecie Prudnickim są za 

niskie (lekarz 50 zł., członek zespołu 25 zł.). Pracownicy Zespołu sygnalizują, że ich stawka za wydanie 

orzeczenia lub oceny specjalistycznej jest bardzo niska. Lekarze Orzecznicy coraz częściej dają do 

zrozumienia, że myślą o rezygnacji z pracy w orzecznictwie. Od nowego roku psycholog oraz doradca 

zawodowy zapowiedziały rezygnację z współpracy z PZON. Zbyt niskie wynagrodzenie za wydanie 

orzeczenia lub oceny specjalistycznej jest powodem trudności w pozyskaniu nowych specjalistów. 

Proponuje się podwyższenie stawek: stawka dla lekarza 80 zł.; stawka dla członka 40 zł. Wynagrodzenia 

zespołu orzekającego oraz środki finansowe związane z kosztami funkcjonowania Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności pochodzą z budżetu Państwa. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podwyższenie stawek dla lekarzy orzeczników Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku do kwoty 75 zł., oraz dla członków składu 

orzekającego za sporządzenie ocen specjalistycznych do wydania orzeczenia do kwoty 35 zł. 

17) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

poinformowała, że problemy w realizacji umowy wyniknęły z nieprecyzyjnych informacji z Oddziału 

Opolskiego PFRON w sprawie sposobu przygotowania dokumentów zmieniających koszty 

wyposażenia poszczególnych pracowni WTZ. Trudność polega na tym, że ostatni warsztat terapii 

zajęciowej na terenie Województwa Opolskiego tworzony był 15 lat temu i wszystkie sprawy 

szczegółowe dotyczące realizacji umowy, Pani nadzorująca umowę ze strony PFRON uzgadnia  

z Centralą PFRON i innymi Oddziałami. Ostatnie dokumenty, w których PCPR informował PFRON  

o zmianach cen przedmiotów wyposażenia WTZ trafiły do PFRON pod nieobecność przebywającej na 

urlopie Pani nadzorującej umowę, co było konieczne, aby zachować termin odpowiedzi. Zastępca 

Dyrektora nie potrafiła udzielić odpowiedzi o wymaganiach dotyczących sposobu przygotowania 

dokumentów wynikających z realizowanego programu i poleciła, aby skontaktować się z Panią 

nadzorującą umowę po urlopie. Ostatecznie dokumenty zostały przygotowane według zaleceń  

i przekazane do PFRON Oddział Opole. Umowa pomiędzy Powiatem Prudnickim, a PFRON jest  



str. 30 
 

w trakcie rozliczania. Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych upływa w dniu 30 września  

br. i nie ma zagrożenia niedotrzymania ze strony PCPR w Prudniku tego terminu. Umowa pomiędzy 

Powiatem Prudnickim a Konwentem Ojców Bonifratrów w Prudniku została rozliczona i w związku  

z tym WTZ rozpoczęły funkcjonowanie w dniu 6 września br. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

18) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku o wyrażenie zgody na uruchomienie zajęć 

edukacyjnych dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w oddziale II semestr III oraz 

oddziale III semestr V. Poinformowała, że liczebność oddziałów po przeprowadzonej klasyfikacji oraz 

po zakończeniu rekrutacji wynosi: oddział II semestr III – 14 słuchaczy; oddział III semestr V – 9 

słuchaczy. Brak zgody na uruchomienie zajęć, może spowodować wygaszenie oferty edukacyjnej 

skierowanej do dorosłych mieszkańców powiatu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie zajęć edukacyjnych dla słuchaczy Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w oddziale II semestr III oraz III semestr V. 

Ad. 9 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za udział i zamknął posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 
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