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Protokół 184/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 19 listopada 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 5 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) 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: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 
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6. Skierowanie do Rady Powiatu w Prudniku projektów uchwał w sprawie:  

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022; 

2) 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. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez 

Gminę Prudnik rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022”. 

2) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez 

Gminę Lubrza rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022”. 

3) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez 

Gminę Głogówek rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie  

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

4) Wniosek Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie powołania zespołu kierującego 

dyżurami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wraz z ustaleniem wynagrodzenia 

za przedmiotowe dyżury. 

5) Wyrażenie zgody na użyczenie mobilnego systemu dekontaminacyjnego Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. 

6) Przedstawienie szacunkowego wkładu własnego Powiatu Prudnickiego w związku z realizacją 

Programu ,,Kolej+” i podjęcie decyzji o finansowaniu zadania. 

7) Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na pracowników PCPR w Prudniku oraz na Rodzinny Dom 

Dziecka w zakresie nienależytego wykonywania obowiązków. 

8) Wniosek Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie zamontowania dwóch progów 

zwalniających w pasie drogi powiatowej Nr 1618 O relacji Łąka Prudnicka – Pokrzywna,  

w miejscowości Moszczanka na wysokości posesji nr 196 oraz nr 233. 

9) Wniosek Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji inwestycji  

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 O relacji Łącznik – Ogiernicze w ramach zadania ,,Budowa 

chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m”. 
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10) Przedstawienie protokołu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Prudnickiego w roku 2022. 

11) Wniosek pracownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie rozwiązania 

umowy na realizację zadania publicznego pt.: ,,Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku 2021 –  

w świątecznym nastroju” między Powiatem Prudnickim a Stowarzyszeniem Odnowa Wsi Łącznik. 

12) Okresowe sprawozdanie z rodzajów, ilości i jakości usług medycznych świadczonych przez PCM 

S.A. w Prudniku za okres III kwartału 2021 r. 

13) Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.  

w Prudniku według stanu na dzień 31 lipca 2021 r., 31 sierpnia 2021 r. oraz 30 września 2021 r.  

8. 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 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. 

2) 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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Poinformowała, że pismem z dnia  25 października 

2021r., Wojewoda Opolski poinformował o planowanych kwotach dotacji celowych i dochodów  na 

2022 rok, w zakresie: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 

dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które  

na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, 

środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich. Zwiększeniu uległa wysokość przyznanej dotacji na rzecz DPS-u  

w Grabinie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu 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 

podjęcie uchwały wynika z braku środków finansowych na realizację zadania o dofinansowanie 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych i dzieci. Wobec powyższego 

zaproponowano przesunięcie środków na w/w zadanie w zadaniu: sport, kultura, rekreacja i turystyka 

osób niepełnosprawnych, o dofinansowanie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz 

o dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu 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. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez Gminę Prudnik rozliczenia dotacji celowej na 

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

Poinformowała, że zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 2021 r. pomiędzy Powiatem 

Prudnickim a Gminą Prudnik, oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 42,57 zł., Gmina 
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Prudnik złożyła rozliczenie dotacji celowej w wysokości 4.000,00 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. 

Zarząd Powiatu zaakceptował złożone przez Gminę Prudnik rozliczenie dotacji celowej na 

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

udzielonej Gminom na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 

lokalnych na terenach wiejskich. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez Gminę Lubrza rozliczenia dotacji celowej na 

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

Poinformowała, że zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 30 kwietnia 2021 r. pomiędzy Powiatem 

Prudnickim a Gminą Lubrza, aneks do umowy z dnia 03.08.2021 r. oraz zwrotem niewykorzystanej 

dotacji w łącznej wysokości 356,47 zł., Gmina Lubrza złożyła rozliczenie dotacji celowej w wysokości 

4.000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z terminem zawartym w umowie z dołączeniem wymaganych 

dokumentów. Analiza sprawozdania wykazała, ze dotacja została wykorzystana w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował złożone przez Gminę Lubrza rozliczenie dotacji celowej na 

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

udzielonej Gminom na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 

lokalnych na terenach wiejskich. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez Gminę Głogówek rozliczenia dotacji celowej na 

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

Poinformowała, że zgodnie z treścią umowy z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienionej aneks z dnia 

07.10.2021 r., między Powiatem Prudnickim a Gminą Głogówek, Gmina złożyła rozliczenie dotacji 

celowej w wysokości 7.000,00 zł. Dotacje 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. 

Zarząd Powiatu zaakceptował złożone przez Gminę Głogówek rozliczenie dotacji celowej na 

dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022” 
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udzielonej Gminom na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 

lokalnych na terenach wiejskich. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Drogownictwa  

o zajęcie stanowiska w sprawie powołania zespołu kierującego dyżurami związanymi z zimowym 

utrzymaniem dróg powiatowych wraz z ustaleniem wynagrodzenia za przedmiotowe dyżury. 

Poinformowała, że od dnia 15.11.2021 r. firma „HOUT” zgodnie z umową zabezpiecza zimowe 

utrzymanie dróg. W związku z powyższym Wydział Drogownictwa zgodnie z umową ma obowiązek 

wprowadzenia dyżurów osób, których obowiązki będą polegać na: kontrolowaniu stanu pogody 

i reagowaniu na warunki; odbieraniu zgłoszeń od mieszkańców; opisywaniem i rozliczaniem sprzętu; 

kierowanie i nadzorowaniem pracy sprzętu; zamawianiem sprzętu na kolejny dzień. Aktualne dyżury 

zabezpieczono na okres od 15.11.2021 r. do 31.12.2021 r. Powyższy wniosek dotyczy dyżurów  

w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. oraz od 15.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Dyżury 

wykonywać będzie 6 osób w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powołanie dyżuru Zimowego Utrzymania Dróg w 2022 r. i ustalił 

wynagrodzenie dla osób dyżurujących w kwocie 600 zł. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Kierownik Referatu Zarządzania 

Kryzysowego proponuje użyczyć Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku 

mobilny system dekontaminacyjny do wykorzystywania podczas przeprowadzania akcji ratowniczych, 

realizacji ćwiczeń oraz usuwania skutków skażeń i zakażeń. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Prudniku Mobilnego Systemu Dekontaminacyjnego. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego w zakresie szacunkowego wkładu własnego Powiatu Prudnickiego do 

projektu ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz – Racławice Śląskie”, w ramach II etapu 

naboru do ,,Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 

r.”. Kwota wkładu własnego przypadającego na lata 2022-2028: wariant 1 – bez elektryfikacji 

7 672 556,25 zł.; wariant 2 – z elektryfikacją 9 932 662,50 zł. Wykonawca studium planistyczno-

prognostycznego rekomenduje wariant 1 – bez elektryfikacji. Całkowity koszt projektu został 

oszacowany następująco: wariant 1 – 409 203 000,00 zł; wariant 2 – 529 742 000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu. 
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 20 października 2021 r. do 

Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga na pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku oraz na Rodzinny Dom Dziecka. Skarga została przekazana do Dyrektora 

jednostki, celem jej rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Zarząd Powiatu w Prudniku rozpatruje skargę 

w granicach zarzutów dotyczących Rodzinnego Domu Dziecka ze względu na sprawowany nadzór.  

W treści skargi Skarżący zarzucili, iż Rodzinny Dom Dziecka nie ukrywa, iż córka jest przeznaczona 

do adopcji i zależy im na jak najszybszym pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Kolejny zarzut dotyczy 

utrudnienia kontaktów z córką, który polega na odmawianiu oddania córki celem przytulania lub zabaw 

na osobności. Skarga zawiera ponadto wniosek o zwiększenie nadzoru nad sprawozdaniem pieczy nad 

córką. Ze względu na ograniczone kompetencje Zarząd Powiatu w Prudniku rozpatruje skargi pod kątem 

oceny, czy Organizator Pieczy Zastępczej realizuje nałożone zadania w sposób prawidłowy. Wobec 

powyższego w toku analizy skargi zwrócono się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodinie w Prudniku 

o zajęcie stanowiska w sprawie podniesionych zarzutów.  

Po wnikliwym zbadaniu zarzutów przez Wydział Organizacyjny (…) i przedstawieniu sytuacji Zarząd 

Powiatu w Prudniku nie stwierdził nienależnego wykonywania obowiązków przez rodzinę zastępczą w 

związku ze sprawozdaniem pieczy zastępczej nad małoletnią i uznaje skargę za bezzasadną.  

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Drogownictwa  

o zajęcie stanowiska w sprawie zamontowania dwóch progów zwalniających w pasie drogi powiatowej 

Nr 1618 O relacji Łąka Prudnicka – Pokrzywna, w miejscowości Moszczanka a wysokości posesji  

nr 196 oraz nr 233. Poinformowała, że pismem z dnia 26.10.2021 r. Urząd Miejski w Prudniku przekazał 

interpelację Radnego Rady Miejskiej, Pana Stanisława Mięczakowskiego. Radny wniosek motywuje 

tym, że droga posiada wiele odcinków tzw. „prostej”, na których przekraczana jest znacznie dozwolona 

przepisami prędkość. Ponadto, ze względu na znajdujące się w miejscowości łowiska ryb, do 

Moszczanki przyjeżdża znaczna ilość kierowców z całego województwa, którzy nie znając drogi oraz 

przekraczając prędkość stwarzają dodatkowe zagrożenie. Po dokonaniu wizji lokalnej Wydział 

Drogownictwa proponuje nie przychylać się do wniosku. Jest to teren zabudowany i oznakowany 

ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Na przedmiotowej drodze są zamontowane trzy progi zwalniające 

(w miejscowości Łąka Prudnicka). Jednak zostały już częściowo rozmontowane prawdopodobnie przez 

mieszkańców wsi. Fakt ten zostanie zgłoszony organom ścigania celem ustalenia sprawców. Dodatkowo 

ukształtowanie terenu nie sprzyja rozwijaniu dużej prędkości. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i nie wyraził zgody na zamontowanie dwóch 

progów zwalniających w pasie drogi powiatowej Nr 1618 O relacji Łąka Prudnicka – Pokrzywna,  

w miejscowości Moszczanka na wysokości posesji nr 196 oraz nr 233. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 O relacji Łącznik – Ogiernicze 

w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m”. Poinformowała, że 

na mocy Uchwały Nr 180/635/2021 z dnia 29 października 201 r. wprowadzono do budżetu  

40 000,00 zł. na budowę chodnika w miejscowości Łącznik o długości 275 m. Do dnia 16.11.2021 r.  

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły dwie oferty. Oferta, która spełniła 

kryteria postawione w postępowaniu i ma najniższą cenę wynosi 59 400,00 zł brutto. Wydział 

Drogownictwa proponuje zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki własne w kwocie 19 400,00 zł. 

brutto, w celu wyboru oferty realizacji w/w zadania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków własnych w kwocie 

19 400 zł., w celu realizacji oferty dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 O relacji 

Łącznik – Ogiernicze w ramach zadania ,,Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości  

275 m”. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022. Poinformowała, że w ramach 

ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 178/628/2021 z dnia 22 października 2021 r.  

w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie puntu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku  

2022 r., w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęły 4 oferty: Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo; Stowarzyszenie Sursum Corda; Fundacja Togatus Pro Bono; 

Fundacja Honeste Vivere. W ramach złożonych ofert dwie nie spełniły wymogów formalnych i nie 

zostały dopuszczone do oceny merytorycznej: Fundacja Togatus Pro Bono oraz Fundacja Honeste 

Vivere. W wyniku analizy ofert oraz dokonaniu oceny pod względem formalnym i merytorycznym 

Komisja Konkursowa uznała, że najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi konkursu oraz uzyskującą 

najwyższą ilość punktów w ocenie merytorycznej jest oferta złożona przez Stowarzyszenie OPPEN 

Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Oferta gwarantuje prawidłową realizację zadania, 

które rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie  

w prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Komisja Konkursowa proponuje przyznać 

dofinansowanie wskazanemu Stowarzyszeniu w wysokości 64 020,00 zł. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej i wybrał na prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022 Stowarzyszeniu OPPEN 

Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 
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11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek pracownika Referatu 

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie rozwiązania umowy na realizację zadania 

publicznego pt.: ,,Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku 2021 – w świątecznym nastroju” między 

Powiatem Prudnickim a Stowarzyszeniem Odnowa Wsi Łącznik. Poinformowała, że zgodnie z umową 

z dnia 22.03.2021 r. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik otrzymało dofinansowanie w kwocie 

3 500,00 zł., na realizację w/w zadania publicznego. Pismem z dnia 12.11.2021 r. Stowarzyszenie 

zwróciło się z prośbą o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia. Decyzja Stowarzyszenia 

podyktowana jest zagrożeniem epidemiologicznym, uniemożliwiającym wykonanie zaplanowanych 

zadań zgodnie z umową. Ponadto Partner projektu – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączniku wraz 

z radą Rodziców poinformował Stowarzyszenie o braku możliwości zorganizowania jarmarku  

w dotychczasowej formie. Miejscem w którym odbywał się jarmark była hala widowiskowo – sportowa 

w Łączniku. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania szkół i zachowania 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych Dyrekcja nie jest w stanie go wyegzekwować i zapewnić.  

i wnioskuje o rozwiązanie umowy. Stowarzyszenie w dniu 15.11.2021 r. dokonało zwrotu środków na 

konto Powiatu Prudnickiego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Łącznik na 

realizację zadania pn. ,,Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku 2021 – W świątecznym nastroju”. 

12) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił okresowe 

sprawozdanie z rodzajów, ilości i jakości usług medycznych świadczonych przez PCM S.A. w Prudniku 

za okres III kwartału 2021 r. Poinformował, że sprawozdanie za 2021 rok z działalności medycznej 

Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zawiera w szczególności informacje 

o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Wartość kontraktu 

podpisanego na okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 

wynosi: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza przy ul. Szpitalnej 14 w Prudniku 438.452,00 zł; 

Poradnia Preluksacyjna 52.287,00 zł. Wartość kontraktu podpisanego na okres sprawozdawczy na 

leczenie szpitalne w ramach oddziału ginekologicznego – hospitalizacja planowa wynosi 927.998,00 zł. 

Wartość ryczałtu podpisanego na okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wynosi 7.432.935,00 zł, 

natomiast wartość kontraktu na pozostałe świadczenia poza ryczałtem wynosi 5.243.541,22 zł. Razem 

umowa w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wynosi 

12.676.476,22 zł. Od 01.07.2021 r. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną NFZ  wyłączył z ryczałtu 

ustalając dla wszystkich poradni limity wartości udzielanych świadczeń. Na podstawie Decyzji  

Nr 178/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 202 r. Spółka otrzyma polecenie od 24 listopada 

2020 r. do 09 stycznia 2021 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie 35 łóżek dla pacjentów  

z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2 oraz zabezpieczenie 8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2, do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19. W kolejnym 

etapie zgodnie z Decyzją Nr 21/2020 z dnia 17 marca 2021 r. Wojewody Opolskiego z dniem 22 marca 

2021 r. PCM S.A. zabezpieczył: realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 8 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem 

SARS-CoV-2 w ilości: 8 dodatkowych łóżek w oddziale wewnętrznym nie objęte finansowaniem na 

podstawie umowy o udzielenie 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-2. Zgodnie z kolejną Decyzją Nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 

2021 r. Wojewody Opolskiego z dniem 8 kwietnia 2021 r. PCM S.A zabezpieczył: realizacje świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 8 łóżek 

dl pacjentów  z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 do czasu otrzymania wyniku pod kątem  

COVI-19 w ilości: 8 dodatkowych łóżek w oddziale wewnętrznym nie objęte finansowaniem na 

podstawie umowy o udzielenie 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 zakażenia SARS-CoV-2. Suma wszystkich świadczeń związanych z COVID-19 

wyniosła 2.588.477,59 zł. 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 okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 

roku: Poradnia Zdrowia Psychicznego 203.439,40 zł; Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu 132.281,10 zł. Wielkość kontraktu podpisanego na okres od 01.01.2021  do 30.09.2021 roku 

w ramach opieki długoterminowej wynosi 1.791.233,92 zł. Opieka długoterminowa realizowana jest 

przez Zakład Opieki Leczniczej w Głogówku, który realizuje świadczenia dla pacjentów dorosłych oraz 

wentylowanych  mechanicznie. Wielkość kontraktu podpisanego na okres od 01.01.2021 do  

30.09.2021 roku w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wynosi 103.984,74 zł., w tym: fizjoterapia 

ambulatoryjna 71.086,52 zł.; fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 32.898,22 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. świadczenia w ramach 

ratownictwa medycznego udzielane były w ramach umowy z Opolskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego w Opolu.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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13) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił informację  

o sytuacji ekonomiczno-finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku według stanu 

na dzień 31 lipca 2021 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-07.2021 r.: 

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 22 260 662,66 zł.; koszty działalności operacyjnej: 

25 223 891,59 zł.; wynik na sprzedaży: -2 963 228,93 zł.; wynik na działalności operacyjnej:  

-2 247 087,17 zł.; wynik netto: -2 247 513,34 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do przychodów ogółem 

wyniósł 55,53 %. Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A.: choroby wewnętrzne – wykonanie 99 %, 

wynik -27 221,97 zł.; choroby wewnętrzne (hospitalizacja osób do ukończenia 18 lat) – wykonanie  

22 %, wynik -16 366,80 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 98 %, wynik -38 886,30 zł.; wykonanie razem 

98,3204 %, wynik -82 474,89 zł. W miesiącu lipcu liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 

401. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 63,71 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech 

zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu lipcu wyniosła 386. Stan zatrudnienia na 

dzień 31.07.2021 r.: umowy o pracę wg etatu: 227,5; umowy zlecenia wg ilości: 58; umowy kontraktowe  

wg ilości: 58; outsoursing pracowników wg etatu: 0,8. Stan zatrudnienia lekarzy na dzień 31.07.2021 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. 

Następnie Prezes PCM S.A. przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 r. Kluczowe wyniki 

finansowe PCM S.A. za okres 01-08.2021 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:  

25 451 863,77 zł.; koszty działalności operacyjnej: 28 838 205,06 zł.; wynik na sprzedaży:  

-3 386 341,29 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -2 565 416,11 zł.; wynik netto: -2 565 842,25 zł. 

Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A.: choroby wewnętrzne – wykonanie 98 %, wynik  

-71 074,19 zł.; choroby wewnętrzne (hospitalizacja osób do ukończenia 18 lat) – wykonanie 19 %, 

wynik -19 366,80 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 94 %, wynik -157 890,74 zł.; wykonanie razem 

95,6253 %, wynik -248 331,73 zł. W miesiącu sierpniu liczba leczonych pacjentów na oddziałach 

wyniosła 363. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 58,96 %. Ogólna liczba wyjazdów 

trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu sierpniu wyniosła 341. Stan 

zatrudnienia na dzień 31.08.2021 r.: umowy o pracę wg etatu: 231,5; umowy zlecenia wg ilości: 59; 

umowy kontraktowe wg ilości: 58; outsoursing pracowników wg etatu: 0,0.  

Ponadto Prezes PCM S.A. przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku według stanu na dzień 30 września 2021 r. Kluczowe wyniki 

finansowe PCM S.A. za okres 01-09.2021 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:  

28 896 608,88 zł.; koszty działalności operacyjnej: 32 373 655,21 zł.; wynik na sprzedaży:  

-3 477 046,33 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -2 184 170,35 zł.; wynik netto: -2 184 596,46 zł. 
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Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A.: choroby wewnętrzne – wykonanie 92 %, wynik  

-270 871,92 zł.; choroby wewnętrzne (hospitalizacja osób do ukończenia 18 lat) – wykonanie 0 %, 

wynik -27 000,00 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 86 %, wynik -480 751,59 zł.; wykonanie razem 

88,7249 %, wynik -778 623,51 zł. W miesiącu wrześniu liczba leczonych pacjentów na oddziałach 

wyniosła 372. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 57,76 %. Ogólna liczba wyjazdów 

trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu wrześniu wyniosła 336. Stan 

zatrudnienia na dzień 30.09.2021 r.: umowy o pracę wg etatu: 235,5; umowy zlecenia wg ilości: 59; 

umowy kontraktowe wg ilości: 60; outsoursing pracowników wg etatu: 0,0. Stan zatrudnienia lekarzy 

na dzień 30.09.2021 r. ogółem: oddział chirurgiczny – 5 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 51 lekarzy. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski……………………….. 

 

       Janusz Siano………………………………….. 

    

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 
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