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 Protokół Nr 35/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 28 października 2021 r. 

 

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,  

zwanej w dalszej treści protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby 

uczestniczące w jej posiedzeniu.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 Członków Komisji, co 

oznacza, że jest wymagane quorum.  

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Informacja o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w Prudnickim Centrum 

Medycznym S.A. w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej przekraczającej 

100 tyś. zł. 

5. Informacja o wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2021 r. oraz ich przygotowania do zimy. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod 

głosowanie protokół Nr 34/2021 z posiedzenia z dnia 29.09.2021 r., który przyjęto ,,jednogłośnie”  

5 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Informacja o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w Prudnickim Centrum 

Medycznym S.A. w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej przekraczającej 

100 tyś. zł. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A., Pan Witold Rygorowicz przedstawił informację  

o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. 

w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej przekraczającej 100 tyś. zł. 

Poinformował, że w ramach inwestycji wykonano: 

- remont dachu na budynku neurologii Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, kwota 

147 054,74 zł. brutto; 
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- przebudowa części szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizacji w budynku 

PCM S.A. w Prudniku przy ul. Piastowskiej 64, kwota 1 254 040,62 zł. brutto; 

- wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych, przebudowa dwóch łazienek, wymiana armatury, 

zamurowanie pionów w budynku PCM, kwota 56 000,00 zł. brutto; 

- wydzielenie klatki schodowej związane z dostosowaniem do warunków bezpieczeństwa pożarowego 

w budynku PCM, etap I: 50 000,00 zł. brutto, etap II: 75 000,00 zł. brutto; 

- przebudowa kanalizacji deszczowej w PCM, etap II: 65 086,72 zł. brutto; 

- roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika, budowa instalacji 

wewnątrz szpitala oraz dzierżawa zbiornika, kwota 782 565,50 zł. brutto. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - powiedział, że miał pewne obawy co do sali operacyjnej gdy ginekologia 

się zwijała, że planowana tak duża sala operacyjna i druga zabiegowa może spowodować, że koszty 

będą większe, a ilość zabiegów będzie mniejsza. Natomiast pytał nawet o to czy ewentualnie rozważana 

jest sytuacja, że można by było komercyjnie wynajmować salę innym podmiotom.  

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - powiedział, że ginekologia się rozwinęła, półmilionowy 

roczny kontrakt został wykonany dwukrotnie. Oddział jest nie wielki, bo ośmiołóżkowy, ale funkcjonuje 

sprawnie. Na koniec roku zakładają, że zamiast 500 tys. zł., osiągnął trzykrotny wynik 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy nadwykonania zostaną zapłacone. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że do tej pory jest płacone. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy kończy się obecnie okres kontraktowania, czy coś się 

zmieniło. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że dużo się zmieniło w związku z Covidem. 

Posiadają siedem głównych umów z NFZ-em, są one podzielone na oddziały, na wszystkie poradnie  

i wszystkie były już przedłużane w trakcie roku i w tej chwili większość ma być przedłużonych do 

grudnia 2022 r. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, czy jeżeli okres epidemii minie i trzeba będzie podejść do ustalenia 

nowych ryczałtów, to wykonania faktyczne, bez względu na to czy zapłacone, czy nie, będą miały jakiś 

udział w ustaleniu nowych ryczałtów. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że zawsze mają, bo do tej pory, jeszcze 

półtora roku temu, np. jeżeli mieli ryczałt na 20 mln. zł. na część szpitalną, to musieli wykonać minimum 

98 %, jeżeli przekraczali powyżej około 104 %, to było automatyczne podniesienie limitu ryczałtu.  
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Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, czy jeżeli pierwsza umowa została rozwiązana z firmą 

z Kędzierzyna na blok i na sterylizatornie, to zakończenie remontu odbyło na podstawie odrębnej 

umowy z inną firmą. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że na podstawie odrębnej umowy z innymi 

firmami. Zarówno covid jak i ustawa zezwalała na zakończenie zadania bez przetargu, więc nie 

wyłaniali żadnego głównego wykonawcy.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, czy całe zadanie tj. blok operacyjny i centralna sterylizatornia 

zostało zakończone, razem z dodatkowym pomieszczeniem. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że dodatkowe pomieszczenie nie. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, ile będzie sal operacyjnych. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że oddział ginekologiczny obecny, a dawna 

porodówka kończą się tzw. salą cięć cesarskich, którą kosztem 45 tys. zł. doprowadzili do stanu 

używalności, pod względem wymogów sali operacyjnej, czyli to jest część, która nie była ujęta w 

projekcie budowlanym.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, czy sale znajdują się daleko od siebie. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że sale są połączone, jest to jeden ciąg.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, czy sala jest już zrobiona. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że są już po przetargu i oczekują na stoły 

operacyjne. Jeden stół muszą mieć na nową salę, połączoną z dawnych starych i jeden stary muszą 

wymienić. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, czy sterylizatornia już funkcjonuje i czy ma jakieś rezerwy  

w sensie świadczenia usług dla innych podmiotów. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że ma. Sala jest w bardzo niewielkim stopniu 

wykorzystywana. Zdarzało się już komercyjne wykorzystywanie sali i być może to powróci.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jakie są jeszcze ewentualne plany remontowe, ponieważ pieniądze 

są cały czas potrzebne.  

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że w tej chwili w administracji pracownicy 

spinają z kilku własnych źródeł zarys szczegółowych rzeczy, które zamierzają wykonać w najbliższych 

latach. Jeśli chodzi o najbliższe plany to bez kupowania sprzętu powinni inwestować 3-4 miliony 

rocznie, czyli potrzebują około 40 milionów na najbliższe 5/7 lat. Żeby ZOL spełniał wszelkie 

standardy, żeby został utworzony planowany oddział w miejscu rehabilitacji i spełniał standardy. 
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Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, o utworzenie jakiego oddziału chodzi. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że o oddział opieki długoterminowej. Jeszcze 

są w trakcie ustalania. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, w którym miejscu miałby powstać.  

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że na oddziale zakaźnym, gdzie obecnie jest 

fizjoterapia i ratownictwo. Na przełomie tego roku, jeżeli Rada Nadzorcza uzna to za słuszne, na środku 

placu wyburzą dwa budynki, budynek z lat 60/70, barak o bardzo dużej powierzchni i wiatę karetkową, 

zbudowaną własnymi siłami. W tej chwili kończą projekt przebudowy tego miejsca, który od pięciu lat 

był w planie inwestycyjnym i nigdy nie doszło do jego realizacji. Chcą tam postawić budynek, w którym 

na dole znalazłby się dział farmacji, apteka szpitalna, ponieważ jest też w bardzo złych warunkach. Chcą 

ją wyprowadzić z obecnego budynku, też zniszczonego, zdegradowanego administracji. A na górze 

znajdowałoby się ratownictwo, jedna bryła razem z garażami na pięć karetek, tak żeby karetki nie stały 

w wiacie, tylko żeby były ogrzewane.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, dlaczego nie są wykorzystywane te garaże na dole. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - powiedział, że garaże na dole są wynajmowane od lat 

prywatnym osobom, a poza tym są dość niskie na ich potrzeby. Ten budynek w jego ocenie i ocenie 

inżynierów z którymi rozmawiał, nie nadaje się do niczego.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, co z koncepcją nadbudowania jednego piętra. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - powiedział, że w jego ocenie, budynek w środku jest nie 

funkcjonalny, rozkład pomieszczeń jest tragiczny.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - powiedział, że trzeba by było na konstrukcyjnych ścianach stawiać. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - powiedział, że sugerowałby, żeby w tym miejscu postawić 

budek wielopoziomowy. Na dole zmieściłyby się poradnie, na górze ZOL, który będzie konieczny  

w Prudniku i na ostatnim piętrze np. mieszkania dla przyjezdnych lekarzy.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, czy będą burzyć stare mury 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że jest to wstępna propozycja. Wszystko 

można rozważyć, tylko trzeba wiedzieć po co. Obecnie starają się wykorzystać każdą nie używaną od 

kilkudziesięciu lat część szpitala, tak jak to było w przypadku pomieszczenia w którym znajduje się 

sterylizatornia.  
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Pan Mirosław Czupkiewicz - zapytał, jakie PCM planuje źródła finansowania. 

Prezes PCM S.A., Pan Witold Rygorowicz - odpowiedział, że do tej pory realizowali dwa duże projekty, 

na które uzyskali środki od Marszałka i wie, że jeszcze mają być środki na inwestycje, ale nie wie  

w jakiej wysokości. Żeby realizować w odpowiednim tempie to, co planują, to będzie proponował 

Radzie Nadzorczej zaciągnięcie pożyczki na częściową budowę wspomnianego obiektu, 

prawdopodobnie w wysokości 2 mln. zł. W między czasie będzie starał się przyłożyć do wszystkich 

dotychczasowych źródeł zewnętrznych. Prowadzi rozmowy z kim może, na każdym szczeblu i z każdą 

partią. Starają się już drugi rok o pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa na płot i ogrodzenie  

i dach na rehabilitacji i dostali wysoką punktację, nie uzyskali dofinansowania, większą punktację 

dostają obiekty sakralne. Ze względu na to, że mogą się ubiegać o środki ponownie, w tym roku złożą 

projekt zbiorczy dot. kaplicy, a pod jej pretekstem ogrodzenie i dach. 

 Przewodnicząca Komisji podziękowała Prezesowi za przedstawienie informacji i poddała pod 

głosowanie informację o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w Prudnickim 

Centrum Medycznym S.A. w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej 

przekraczającej 100 tyś. zł., którą przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Informacja o wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Prudnickiego w 2021 r. oraz ich przygotowania do zimy. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że każdy z członków 

Komisji otrzymał przedmiotową informację, z którą mógł się zapoznać. 

 W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotową 

informację, która została przyjęta ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła wystąpienie pokontrolne  

z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w zakresie stanu zatrudnienia oraz 

zasad przyjmowania pensjonariuszy do DPS.  

Następnie Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie 

wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, które 

przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 
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Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena 

Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.   

 

....…………………… ………………………………. 

 Protokołowała:  Przewodnicząca Komisji 

     Natalia Świczewska                 Bożena Wróblewska 

 


