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Protokół 200/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 24 lutego 2022 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 – 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.Skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji  

w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 

6. Sprawy różne: 

1) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc styczeń  

z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”. 
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2) Przedstawienie informacji o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz istotnych 

postępowaniach sądowych i roszczeniach za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 

3) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego 

S.A. w Prudniku wg stanu na dzień 31 października 2021 r. 

4) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego 

S.A. w Prudniku wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r. 

5) Pismo Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku z prośbą o wsparcie 

właścicielskie w formie pożyczki. 

6) Zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Opolskiego z prośbą  

o dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.  

w Prudniku. 

7) Przedstawienie odpowiedzi Burmistrza Białej dot. dofinansowania realizacji inwestycji  

w Prudnickim Centrum Medycznym. 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za 

koordynację i sprawne działanie strzelnicy w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

9) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do 

budżetu na rok 2022 zadania pn.: ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1837  

O w miejscowości Kierpień” w celu wykonania dokumentacji projektowej w formule ,,ZRID” dla  

w/w zadania. 

10) Przedstawienie pisma Zarządu Województwa Opolskiego dot. poparcia uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych nr 40 i 41 w miejscowości Lubrza. 

11) Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie dokonania realistycznej 

oceny sytuacji finansowej i dokonania koniecznych korekt planów finansowych. 

12) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma rodziny biologicznej o umożliwienie spotkania z dzieckiem 

umieszczonym w rodzinie zastępczej. 

13) Zapoznanie się z zawiadomieniem nt. nielegalnej wycinki drzewa w miejscowości Kazimierz. 

14) Zapoznanie się z decyzją Wojewody Opolskiego, wydaną dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w  Białej dot. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 
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15) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia działki nr 353/2, obręb Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Prudnik. 

16) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: ,,Sportowa integracja – modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego w Prudniku”. 

17) Zajęcie stanowiska w sprawie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 

o przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w roku szkolnym 

2021/2022. 

18) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji w szczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy 

budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”. 

19) Wniosek członka Zarządu, Pana Dragomira Rudego w sprawie zagospodarowania budynku Domu 

Dziecka w Głogówku na ulicy 3 Maja z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy. 

20) Wezwanie Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. do przekazania rocznego 

sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz z bilansem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 

2022 r. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

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

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił treść Rezolucji w sprawie agresji Federacji 

Rosyjskiej wobec Ukrainy: ,,Jesteśmy dziś świadkami, dawno nieobserwowanej w Europie, agresji 

jednego z państw. Wielu z nas wciąż ma w pamięci II Wojnę Światową, która doprowadziła do śmierci, 

kalectwa i tragedii wielu milionów istnień ludzkich. W związku z działaniami Federacji Rosyjskiej, 

polegającymi na: ataku militarnym i wtargnięciu wojsk na terytorium Ukrainy, łamaniu praw 

międzynarodowych, a także uznaniu autonomii separatystycznych republik, Rada Powiatu Prudnickiego 

wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim i stanowczy sprzeciw oraz potępienie tych działań. Jako 

Polacy mamy szczególne powodu podkreślać, że prawo do samostanowienia, suwerenności, 

integralności granic są niezbywalnym atrybutem każdego niepodległego państwa i narodu. Żywimy 

nadzieję, iż społeczność międzynarodowa skutecznie zareaguje na agresywne działania Rosji, które 
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stanowią zagrożenie dla porządku międzynarodowego, prowadzą do destabilizacji sytuacji politycznej 

i gospodarczej w Europie, zagrażają ogólnoświatowym konfliktem zbrojnym. Rada Powiatu w Prudniku 

składa słowa uznania za dotychczasowy demokratyczny kierunek zmian na Ukrainie, wysoko ocenia też 

partnerstwo i współpracę Powiatu Prudnickiego z Powiatem Nadwórna. Rada Powiatu, w ramach 

swoich możliwości, wyraża gotowość udzielenia pomocy w sytuacji dalszej eskalacji zagrożenia dla 

mieszkańców Ukrainy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc styczeń z wykonania zadania publicznego  

pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej 

na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”, realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 14.02.2022 r. Do sprawozdania dołączono komplet 

dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania. Wnioskuje się również  

o podjęcie decyzji, czy porady mają być nadal prowadzone w formie zdalnej, czy w formie stacjonarnej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc styczeń z wykonania zadania 

publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” i polecił prowadzenie porad w formie 

stacjonarnej od dnia 01.03.2022 r. 

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

o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz istotnych postępowaniach sądowych i roszczeniach za 

okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. PCM S.A. w Prudniku. Poinformował, że zgodnie z Uchwałą 

Zarządu Powiatu Nr 91/313/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nadzoru 

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

W drugim półroczu 2021 r. w Spółce odbyło się sześć kontroli realizowanych przez organy zewnętrzne 

tj. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu (2 kontrole), Opolski oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Prudniku (3 kontrole). 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.) – 1 sprawa w toku; przedsądowe 



str. 5 
 

roszczenia pacjentów, błędy medyczne – 2 sprawy w toku; postępowania sądowe z powództwa PCM 

S.A. – 3 sprawy w toku. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – jeżeli chodzi o sprawy sądowe, to w przedstawionym 

dokumencie jest zapisane, że są dwie sprawy w toku, a z tego co pamięta, jedna już w toku nie jest, jest 

już wyrok, więc chyba to nie zostało zaktualizowane.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że dokument powstał 7 lutego br., a o ile 

dobrze pamięta 9 lutego br., odbyła się rozprawa. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

3) 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 31 października 2021 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. 

za okres 01-10.2021 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 32 199 309,80 zł.; koszty 

działalności operacyjnej: 36 309 836,50 zł.; wynik na sprzedaży: -4 110 526,70 zł.; wynik na 

działalności operacyjnej: -2 720 349,25 zł.; wynik netto: -2 729 809,54 zł. Udział wynagrodzeń ogółem 

do przychodów ogółem wyniósł 70,18 %. Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie 

umowy nr 08R/20360/03/08/PSZ/2021: choroby wewnętrzne – wykonanie 93 %, wynik  

-282 331,78 zł.; choroby wewnętrzne (hospitalizacja osób do ukończenia 18 lat) – wykonanie 0 %, 

wynik -27 000,00 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 86 %, wynik -534 602,65 zł.; wykonanie razem 

89,0277 %, wynik -843 934,43 zł. W miesiącu październiku liczba leczonych pacjentów na oddziałach 

wyniosła 411. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 71,99 %. Ogólna liczba wyjazdów 

trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu październiku wyniosła 376.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) 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 listopada 2021 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za 

okres 01-11.2021 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 35 639 352,30 zł.; koszty działalności 

operacyjnej: 40 050 176,26 zł.; wynik na sprzedaży: -4 410 823,96 zł.; wynik na działalności 

operacyjnej: -2 918 756,90 zł.; wynik netto: -2 931 636,38 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do 

przychodów ogółem wyniósł 64,64 %. Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy 

nr 08R/20360/03/08/PSZ/2021: choroby wewnętrzne – wykonanie 88 %, wynik  

-505 927,04 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 83 %, wynik -703 474,10 zł.; wykonanie razem  

85,7364 %, wynik -1 209 401,14 zł. Niewykonania są na oddziałach, które są w typowym ryczałcie i to 

NFZ płaci za tzw. gotowość do świadczenia usług, Niewykonanie nie skutkuje bezpośrednim zabraniem 

środków NFZ, może skutkować obniżeniem kontraktu na przyszły rok. Może nastąpić wyłączenie 
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oddziału chirurgii i interny z ryczałtu, co będzie oznaczało, że szpital dostanie tyle, ile wyrobi. 

W miesiącu listopadzie liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 382. Średnie wykorzystanie 

łóżek szpitalnych wyniosło 64,74 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów wyjazdowych 

ratownictwa medycznego w miesiącu listopadzie wyniosła 457. Stan zatrudnienia na dzień 30.11.2021 

r.: umowy o pracę wg etatu: 242,50; umowy zlecenia wg ilości: 56; umowy kontraktowe wg ilości: 64; 

outsoursing pracowników wg etatu: 0. Stan zatrudnienia lekarzy na dzień 30.11.2021 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 – 14. W sumie zatrudnionych jest  

54 lekarzy. 

Pani Agnieszka Zagórska – zapytała, kiedy nastąpi wyłączenie oddziału chirurgii i interny z ryczałtu. 

Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że w ubiegłym roku pediatria została wyłączona z ryczałtu  

w styczniu, a poradnie w lipcu i prawdopodobnie w 2022 r. będzie miało to miejsce w lipcu. Wspomniał 

również o olbrzymiej podwyżce opłat tj. np. prąd, którego koszt wzrósł o ponad 80 % i nie ma żadnej 

osłony ze strony rządowej. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy już nic w ryczałcie nie będzie? 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, że nie. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że póki co NFZ przesuwa cyferki, nie 

zwiększając kontraktu, czyli przesuwa z jednej pozycji, na drugą, ze świadczeń na pracowników na 

świadczenia na oddziale wewnętrznym i na chirurgii. Ma nadzieję, że zapowiedziana wcześniej 

podwyżka efektywna nastąpi, ze skutkiem od stycznia. Pozostałe części, które są poza ryczałtem, tam 

poziom wykonania jest bardzo różny. Ogółem jest 58 000 zł., niewykonań. Na pediatrii było  

np. 72 000 zł., ale pediatria to nadrobiła z zapasem, także nie tylko nie mają zwrotu, nawet wyszli na 

lekki plus. Większość oddziałów jest rentowna, natomiast oddziały chirurgii, interny, pediatrii nie są 

rentowne. Na pediatrii brakuje średnio na miesiąc, żeby wyjść na zero ok. 80 000 zł. To wszystko jest 

wynikiem głównie nie doszacowania procedur medycznych opartych na stawkach z roku 2015. Tutaj 

jest pole do popisu dla NFZ-tu i urealnieniu tej wyceny w sposób istotny. Czy to się wydarzy, to się 

okaże. Pozostaje rzeczywiście sprawa, co możemy zrobić, np. na oddziale pediatrii, bo to jest jeden 

z najbardziej czułych oddziałów społecznie. Sam zespół jest bardzo słaby ilościowo. Mają trójkę stałych 

lekarzy, ponieważ doszła nowa Pani Doktor, która ma parę dyżurów. Dojeżdża do nas z Opola, młoda 

osoba i bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast w zespole pielęgniarskim brakuje przynajmniej czterech, 

pięciu pielęgniarek, co za sobą pociąga dyżury dodatkowe i w efekcie koszty samego personelu na 

oddziale pediatrii tj. 112 tys. zł., nie licząc dyżurów lekarzy. Jeżeli doliczymy dyżury lekarzy, leki na 

podstawowe leczenie i diagnostykę, to potrzebna jest kwota na tym oddziale w wysokości 220 tys. zł. 

miesięcznie, a otrzymują maksymalnie, przy bardzo wytężonej pracy lekarskiej ok. 124 tys. zł. 
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miesięcznie, więc niedoszacowanie występuje na poziomie 80 tys. zł. Są bezradni, ponieważ nie da się 

ograniczyć personelu, gdyż jest go za mało na każdym z oddziałów. Jeżeli oddział ma w tej formule 

funkcjonować, no to muszą do niego dopłacać.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, jak wygląda efektywność finansowa oddziału 

ginekologii? Odnosił dotychczas wrażenie, że jest to oddział, który generuje duże przychody, w związku 

z realizacją naprawdę wielu operacji ginekologicznych. Jest to oddział, o który walczyliśmy z NFZ-em, 

aby przyznał nam kontrakt na niego, po likwidacji oddziału położnictwa i ginekologii.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nie ma jeszcze ostatecznego wyniku za 

miesiąc grudzień, ale za listopad byli okrągły milion do tyłu, ponieważ podobnie jak na pozostałych 

oddziałach, duża ilość zabiegów nie oznacza, że będzie zysk. Dlatego, iż przede wszystkim, sam oddział 

na poziomie łóżkowym, to jest niewielkie stosunkowo obciążenie finansowe, natomiast wszystkie 

czynności tam wykonywane, wykonywane są na bloku operacyjnym i przy dużej ilości zabiegów, jest 

duże zużycie sprzętu i narzędzi. W tej chwili wysiadły trzy optyki do zabiegów laparoskopowych i nie 

stać ich, żeby kupić trzech czy czterech naraz w zapasie. Podsumowanie każdego oddziału, dotyczy to 

też interny i chirurgii jest konieczne, zwłaszcza interna i ginekologia mają wiele wspólnego, masowość 

wykonywania zabiegów, która zwiększa zużycie sprzętu pociąga za sobą przede wszystkim nadgodziny 

personelu i pociąga duże wydatki również dla personelu, nie tylko bloku operacyjnego, ale na samej 

ginekologii. W połączeniu z  innymi czynnikami, np. covidowymi, gdzie pracownicy też pracują na 

covidzie, ta ilość nadgodzin jest bardzo duża. Niestety na ten rok jeżeli chodzi o oddział ginekologiczny, 

była też mniejsza ilość zabiegów, nawet dwu i pół krotnie mniejsza. Na masowość zabiegów nie są 

przygotowywani sprzętowo, oraz ilość może stwarzać też duże ryzyko pomyłek, błędów i zdarzeń 

niepożądanych. Mamy być dobrym szpitalem powiatowym, z jakąś wisienką na torcie, za którą można 

by było uznać ginekologię. Natomiast to jest trochę zjadanie własnego ogona, zwłaszcza, że podpisanie 

kontraktu z szefem oddziału, generuje wypłatę 90% za nad wykonania. Sprawia to, że oddział jest 

obciążony na kilkaset tysięcy złotych.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że oddział dołuje na milion złotych,  

a Ordynator zarabia spore pieniądze. Zapytał, jaka część operowanych pacjentek oddziału pochodzi  

z naszego powiatu, a jaka część spoza Powiatu.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że dokładnie nie wie, ale z własnych 

obserwacji przypuszcza, że pacjentek z naszego powiatu jest w granicach 30-40 %. Duża ilość pacjentek 

korzysta z poradni ginekologicznej, i duża ilość operacji sprawia, że pacjentki czekają po 2/3 godziny 

w kolejce. Jest potężna ilość skarg, duża liczba wycofań się pacjentek, dlatego, że operator jest na sali 

operacyjnej i przychodzi po 2/3 godzinach, albo musi przekładać wizyty. W poradni ginekologicznej, 

po przejęciu poradni doktora Miśty, jest możliwość aby zatrudnić dodatkowych ginekologów i takie 

poszukiwania cały czas czyni, aby mogli oni obsługiwać również poradnie. Poradnia jest fajna dla 
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większości lekarzy, ponieważ przychodzą, wyrabiają 40%, czy pół na pół w zależności jak się umówią, 

a poradnie wszystkie, jeżeli wyrabiamy kontrakt, wychodzą do przodu. Mają ponad 40 tys. zł. 

miesięcznie na poradnie, więc jeżeli zostanie Spółce 20 tys. zł., to jest to zawsze wynik dodatni. Ale nie 

powinno tak być, że poradnia jest czynna dwa razy w tygodniu i regularnie są sytuacje, gdzie są 

3 godzinne opóźnienia w przyjmowaniu.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że chciałby otrzymać dokładną 

informację o tym, jaka część operowanych pacjentek oddziału ginekologicznego pochodzi spoza 

Powiatu Prudnickiego.  Nie chciałby, żeby się okazało, że Spółka traci milion na oddziale, a większość 

leczonych pacjentek jest spoza powiatu. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę, że nie potrzebnie jest wyrabiany 

kontrakt ponad normę na oddziale ginekologii, bo to Spółkę tylko dołuje.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  odpowiedział, że Spółkę dołuje te parę elementów, które 

wskazał. Przeciętna pacjentka z oddziału ginekologicznego jest bardzo dobrym pacjentem, 

ponieważ przychodzi na dwa, trzy dni i wychodzi. Natomiast podstawową sprawą jest wykonywanie  

w ciągu dnia dużej ilości zabiegów, co pociąga nadgodziny personelu, szybkie zużycie sprzętu, bo trzeba 

go na szybko przesterylizować, a sprzęt po sterylizacji w temperaturze 130 stopni średnio, musi się 

wychłodzić w pokoju. To jest bardzo czuły, wrażliwy i kosztowny sprzęt, jedno narzędzie 

laparoskopowe kosztuje 20 tys. zł., do tego potrzebne są różne końcówki, które są przeważnie 

dwukrotnego lub czterokrotnego użycia, a wypalanie powoduje swoje i sprzęt się zużywa nadmiernie. 

Są wykonywane też duże zabiegi, na które otrzymują 15 tys. zł., taki zabieg trwa od 6 do 9 godzin. Taki 

zabieg oznacza znowu pracę personelu, pielęgniarek, anestezjologa, a jest to bardzo kosztowny dzisiaj 

zawód. Anestezjolog musi być obecny podczas całego zabiegu, ponieważ są to zabiegi dużego ryzyka  

i koszt anestezjologów jest też nie bez znaczenia.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – poprosił o przygotowanie statystyk operowanych  

pacjentek z  naszego powiatu i spoza. Poprosił również o przygotowanie wstępnego bilansu i rachunku 

wyników za ubiegły rok w nieprzekraczającym terminie do dnia 30 marca br.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że wszystkie szpitale zakończyły już 

rozliczenia z NFZ-em. Teraz biegli pracują nad tymi dokumentami. Postara się, żeby przygotować 

bilans do końca marca w wersji, do której będą mogli wnieść jeszcze w razie czego jakieś poprawki. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy jest jeszcze jakiś oddział, na którym jest 

również taka duża strata? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że strata na oddziale ginekologii, zostanie 

istotnie skorygowana, bo o jakieś 300 tys. zł. na plus, ponieważ jeszcze będzie ujęty grudzień. Strata  

zmniejszy się prawdopodobnie do poziomu 700 tys. zł. 
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę, że koszty są większe, niż to co 

otrzymują z NFZ-u. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że podobnie jest na internie. Interna nawet miała 

większą stratę, która wynika z kosztów stałych tj. chodzi o pensje i kontrakty, czyli na poziomie 75%,  

i tyle na pewno zapłacą całemu personelowi. Jeżeli na oddziale mają stale liczbę pacjentów nie 

przekraczającą 25 osób przez cały miesiąc, to koszty sobie pokryją. Jeżeli natomiast mają liczbę 

pacjentów do 35, a taką mają, a  nawet zdarzało się 36 osób, powoduje to, że sama obsługa musi być 

zwiększona, bo 35 osób w większości leżących inaczej się obsługuje, niż 25, wzrasta stały koszt ponad 

to, co są w stanie z tego oddziału zyskać. Z 2015 roku jest wycena za zapalenie płuc na pediatrii i na 

oddziale wewnętrznym, podobna bo na poziomie 3,5 tys. zł. Wszystko zależy od tego, ile pacjent leży 

na oddziale, jakie leki dostanie. Jeżeli pojawiają się kolejni pacjenci i jest ich powyżej 25 osób, to nie 

pomagają, bo ich koszt leczenia jest znów taki sam, przychód z nich potencjalny może być taki sam, 

albo niższy, rzadko się zdarza, że zyskują na pacjencie więcej jak 750 zł. na dobę. To jest taka stawka, 

którą powinni uzyskać, żeby się wszystko zamykało. Mieli ostatnio taką sytuację, że przyjęli pacjenta 

na oddział chirurgiczny, (gdzie strata jest mniejsza, ponieważ wynosiła ok. 400 tys. zł., ale również 

może być lepiej po grudniowych przeliczeniach), za którego dostali dodatkowe pieniądze, miał dwie 

kończyny amputowane, wymagał żywienia poza jelitowego, wymagał opatrunków podciśnieniowych, 

żeby rany amputacyjne się goiły i stałej opieki dochodzącej. 23 tys. zł., które na pacjenta dostali za  

43 dni opieki, po przeliczeniu na dzień wychodzi po 500 zł. Przynajmniej 60/70 %  braków finansowych 

wynika z nie wyceny.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę, że 90% kontraktu na ginekologii przy 

nadwykonaniach to wynagrodzenie ordynatora, więc zostaje 10%. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że tak, prawie nic nie zostaje. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że wszystkie koszty dotyczące sali 

operacyjnej, sprzętu, obsługi będą kosztem PCM-u, którego nie rozliczymy. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że są to niewyobrażalne koszty. Ordynator ma 

stałą pensję, na poziomie połowy tego, co zazwyczaj dostają jego koledzy, nie zależnie, tak jest zapisane 

w umowie, od wyniku finansowego. Ponieważ w ubiegłym roku, ilość operacji była w miarę 

zrównoważona, to spowodowało, że jeszcze ten oddział był opłacalny. Przekroczenie w tym roku 

spowodowało skutki przeciwne. Za ten rok nie ma mowy o wypłaceniu czegokolwiek, bo nie ma 

nadwykonań, które by były dochodem. Nie osiągnięty dochód po prostu na tym oddziale, to efekt 

tamtego roku. Oddział jest mały, ośmiołóżkowy i tak powinno pozostać. 
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę, że strasznie wzrosły wynagrodzenia. 

Zapytała, czy wzrosły wynagrodzenia wszystkich pracowników, czy tylko lekarzy z tych covidowych 

pieniędzy? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A. – odpowiedział, że podwyżki były w lipcu i były one istotne. 

Lekarze w zasadzie nie mieli jakiś wzrostów wynagrodzeń, tylko w pojedynczych przypadkach. 

Mieliśmy przez cały rok i nadal mamy tą sama stawkę, jeżeli chodzi o anestezjologów. To był jeszcze 

okres, gdzie lekarze w ratownictwie pracowali za 85 zł., a później już za 100 zł. Jeżeli chodzi o wzrost 

wynagrodzeń średniego i podstawowego personelu medycznego, to był on dosyć istotny. Opiekunka 

zarabiała na poziomie pensji podstawowej 3 100 zł. brutto, a po wzroście opiekunka medyczna, 

sekretarka medyczna i każdy inny zawód umownie niższy, choć wartościowy w sensie przydatności, 

otrzymał pensje podstawową w kwocie do 3 800 zł. brutto. Niektóre pielęgniarki doszły do poziomu 

5 400 zł. brutto, które mają wyższe wykształcenie, a te z niższym 3 800 zł. brutto. Także wzrost płac 

był istotny, bo NZF zapewniał pieniądze dla personelu medycznego. Niektóre osoby otrzymały po 600, 

700 lub ponad 1000 zł. brutto dodatkowo. To samo nastąpi w lipcu 2022 r. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy dostały, bo musiały dostać, czy dostały, 

bo staraliśmy się jakoś utrzymać załogę. Czy to wynikało z narzuconych z góry wskaźników, czy stało 

się dobrowolnie? Czy podwyżki w kwocie 1000 zł., czy 600 zł., były obligatoryjne i one są czasowe, 

czy chcieliśmy w jakiś sposób zrównoważyć pensję w załodze? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że są to podwyżki obligatoryjne, ustawowe. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zapytała, czy dla wszystkich? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nie dla wszystkich, ale dotyczyły 

większości personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek, nie zależnie od poziomu wykształcenia 

pielęgniarek i techników, na przykład na rentgenie, tomografie, sekretarek medycznych i opiekunek 

medycznych, czyli wszystkie osoby, na które dostawali część środków z NFZ-u, i były ustawowo do 

podniesienia.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy za wszystkie nadgodziny płaci PCM,  

a NFZ płaci za podstawową pensję?  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM  S.A – odpowiedział, że PCM płaci za większość nadgodzin. 

Podwyżka była uwzględniona, ale jest robiona na jakiś moment, więc np. wpływ ma to, ile w maju było  
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nadgodzin i ilu było zatrudnionych ratowników. Jeżeli w maju mieliśmy 29 ratowników, a trzydziestego 

zatrudniliśmy w czerwcu, to on już nie był uwzględniony w podwyżce. Każdy nowy pracownik, który 

przychodzi w okresie rocznym, zakładając, że każda podwyżka jest w lipcu, no to on nie jest 

uwzględniany. Więc na tym też tracimy pieniądze, bo nowy pracownik w ogóle nie jest uwzględniony 

w tabeli. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy nowy pracownik musi dostać wyższą 

stawkę? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że musi dostać taką stawkę, jaka jest  

w ustawie. Należy pamiętać, że pracownicy zwracają nam uwagę i każdy dąży do maksymalizacji 

swoich przychodów. Czy to jest słuszne w dzisiejszych czasach Nowego Ładu, to nie wiem. Mówimy 

o najniższych pensjach, bo ustawa przewiduje najniższą pensję, czyli jeżeli sekretarka medyczna ma 

dostać 3 700 zł., to tyle musi dostać i Prezes sobie nie może zmienić tej pensji. Zdecydowana większość, 

bo jakieś pięćdziesiąt parę procent pozostaje właśnie na tych pensjach określonych przez ustawodawcę 

jako minimalne. Jeżeli jakiś szpital jest w stanie wygenerować większą pensję dla pracownika, którego 

chce przyciągnąć do siebie, to wtedy taki pracownik dla nas jest stracony, bo nie mamy szans, żeby 

wygrać. Dlatego pensje podstawowe, minimalne, to jest może dobry wynalazek, ale wynalazek, który 

powoduje ciągle trwający konflikt. Chociażby pielęgniarki, które mają wykształcenie średnie, czyli są 

po starych, dawnych medykach, które mają to najniższe wynagrodzenie określone w ustawie na 

poziomie 3 700 zł. i słuszna uwaga, że przecież one są tyle lat w zawodzie, dobrze wykształcone na 

tamte czasy, licea medyczne przecież były bardzo dobrymi szkołami, wynosiło się wiedzę praktyczną  

i teoretyczną i one są w sytuacji, gdzie przychodzi pielęgniarka bezpośrednio po licencjacie, czyli do 

nauki zawodu, albo nawet po pielęgniarstwie do nauki zawodu przez kolejne lata i dostaje od razu pensje 

w wysokości 4 200 zł., albo odpowiednio 5 400 zł., no i to są pensje obligatoryjne i nawet w okresie 

próbnym nie może dać niższej stawki. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że na to wpływu nie mają, można 

dyskutować, czy jest to zasadne czy nie. Natomiast jak wygląda sytuacja, kiedy pracownik, który był  

w maju zatrudniony i był wliczony, że otrzyma podwyżkę, odchodzi, a wchodzi w jego miejsce drugi 

pracownik? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że to pozostaje, ale jeżeli mamy zwyżkę 

przychodzących osób, to już jest gorzej. Do tej pory NFZ w jakiś sposób rozdzielał wypłacając 

pieniądze, że są one na wyrównanie kosztów i były to pieniądze znaczone i określone było, ile środków 

musimy przeznaczyć na personel. Jeszcze w tamtym roku udawało się przepracować na niektórych 

grupach zawodowych, jakąś tam dyszkę, w ramach tego co przyznawał NFZ, ale to tak minimalnie. 

Generalnie nie da się pokryć z tego, co daje NFZ nadgodzin i w całości nowych pracowników. Może 

parę osób z Państwa słyszało, że agencja do spraw wyceny świadczeń, stawkę dobokaretki określa ciągle 
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na poziomie 65 zł. dla lekarza i jest niedoszacowanie. Istotne jest to, ponieważ była podwyżka dla 

lekarzy w ratownictwie medycznym, i od września, czy od października zostali zobligowani do 

podniesienia dodatków dla lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, o 30% wyjazdowego, ale 

ponieważ ratownicy i pielęgniarki w naszym szpitalu mieli dodatek przez cały czas, to u nas się nic  

w tej sprawie nie zadziało. 

Pani Alicja Zawiślak – zapytała, czy prawdą jest, że był lub jest zatrudniony lekarz, który zarabia  

70 tys. zł. miesięcznie? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że jeżeli chodzi o osobę, która ma swoją 

firmę, a takie w szpitalu są zatrudnione i zatrudnia ona dodatkowo lekarzy do wykonywania swoich 

czynności w naszym szpitalu, no to oczywiście te stawki będą nawet wyższe. Zdarzają się też osoby 

fizyczne, np. lekarz, który przepracuje z własnej woli 600 godzin. Jeżeli u nas tego nie wypracuje, to 

wypracuje to gdzieś indziej. Mamy nocną i świąteczną opiekę, oddziały i poradnie.  

Pani Alicja Zawiślak – zapytała, czy chodzi o lekarzy, którzy u nas pracują. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że jeżeli lekarz pracuje w trzech miejscach, 

w poradni, na oddziale i jeszcze na nocnej i świątecznej opiece, to tak. Uśredniając przeciętny lekarz, 

który pracuje w szpitalu, zarabia na poziomie od ok. 20 tys. zł. do 40 tys. zł.. Mamy dwóch lekarzy na 

umowie o pracę, tam pensje nie są takie wysokie, jak by się wydawało, bo nie przekraczają 10 tys. zł. 

brutto. Natomiast, no jeden z lekarzy ma tylko umowę o pracę, a pracuje jeszcze na dyżurach, więc tam 

ma jakąś dodatkową kwotę dosyć sporą, ale nie aż tak szokującą. A część lekarzy ma umowę o pracę, 

ale też ma umowy osobne kontraktowe na dyżury.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że pozwolił sobie policzyć ilość godzin 

w miesiącu 31 dniowym, i wychodzi 744 wszystkich godzin w miesiącu. Biorąc pod uwagę, że ten 

doktor wyrabia u nas 600 godzin, a jeszcze dorabia, gdzieś w Głubczycach, w Głuchołazach, w Optimie, 

czy w Kędzierzynie, to dla niego miesiąc chyba liczy 60 dni, albo 80.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że niestety tak jest. To jest jakby skrajny 

przypadek, ale też jednocześnie chciałbym podkreślić bardzo pozytywny i bardzo odpowiedzialny 

przypadek lekarza, którego motywacji nie zna, dla której robi tyle czasu, motywacji finansowej, co za 

nią stoi, to go nie interesuje. Natomiast zna tą motywację od strony bardziej dla niego pożądanej, czyli 

nastawienia na pacjenta. Ta motywacja jest przeogromna.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – potwierdził, że jest to lekarz bardzo zaangażowany  

i empatyczny wobec pacjentów. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

przedstawił pismo Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku z prośbą o wsparcie 

właścicielskie w formie udzielenia pożyczki w kwocie 750 000,00 zł., z terminem jej spłaty rozłożonym 

na dwa lata. Poinformował, że udzielenie wsparcia jest niezbędne dla zabezpieczenia bieżącej 

działalności Spółki. Bank obsługujący Spółkę odmówił udzielenia większego kredytu na rachunku 

bieżącym. Pomimo wielokrotnych rozmów z obsługującym Spółkę bankiem oraz przedstawieniu 

danych finansowych wraz z uwypukleniem danych zawartych w bilansie, które również mają wpływ na 

sytuację Spółki, nie bez znaczenia jest fakt, że podwyżki cen materiałów i usług, a także niezbędne 

inwestycje, dokonane na terenie szpitala spowodowały stratę wynikającą z rachunku zysków i strat za 

listopad 2021 r. Informacje z NFZ dają nadzieję, że podwyżki wyceny procedur medycznych zaczną 

obowiązywać najpóźniej od marca br., co pozwoli na spłatę udzielonej Spółce pożyczki.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie właścicielskie w formie udzielenia pożyczki w kwocie  

750 000,00 zł. na wydatki bieżące w PCM S.A., gdyż nie posiada środków bieżących pozwalających na 

udzielenie pożyczki z budżetu, a na ten cel nie może zaciągnąć kredytu bankowego. Zarząd podejmuje 

próby pozyskania środków dla PCM S.A., ale na wydatki inwestycyjne. 

6) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zaproponował, aby wystąpić do Marszałka 

Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Buły z prośbą o dofinansowanie zakupu ambulansu 

specjalistycznego dla PCM S.A. W dniu 04.02.2022 r., w wypadku, uległ znacznemu uszkodzeniu 

Ambulans S – Prudnik – OPR 99WE – Mercedes Sprinter, wiozący do szpitala w Opolu pacjentkę  

w bezpośrednim zagrożeniu życia. Zniszczenie pojazdu, po konsultacji z rzeczoznawcą, zostanie 

zakwalifikowane jako szkoda całkowita, gdyż ewentualna naprawa przekroczy wartość ambulansu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji i polecił wystąpić do Marszałka Województwa Opolskiego, 

Pana Andrzeja Buły z prośbą o dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla PCM S.A. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź Burmistrza Białej  

dot. dofinansowania realizacji inwestycji w Prudnickim Centrum Medycznym. Burmistrz informuje,  

iż  w obecnej sytuacji finansowej gminy jest brak środków, które można by przeznaczyć na wsparcie 

inwestycji powiatowej. Gminie znana jest potrzeba społeczności na korzystanie ze specjalistycznych 

usług psychologicznych, dlatego też w ramach swojej działalności z zakresu ochrony zdrowia 

zatrudniony został psycholog świadczący usługi dla mieszkańców gminy Biała. Dodatkowo w ramach 

działalności placówek oświatowych zatrudnionych zostało dwóch psychologów świadczących usługi na 

rzecz uczących się dzieci. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła ponowny wniosek Naczelnika Wydziału 

Oświaty i Zdrowia o zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za koordynację i sprawne działanie strzelnicy  

w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 28.01.2022 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku  

o zezwolenie na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za koordynację i sprawne działanie strzelnicy.  

Ze strzelnicy w godzinach popołudniowych mogą korzystać organizacje pozarządowe, prowadzące 

działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu. Wyposażenie strzelnicy 

wymaga stałego nadzoru. Nawiązanie stosunku pracy nastąpiłoby na podstawie umowy zlecenia,  

wg stawki godzinowej 19,79 zł. brutto. Orientacyjny koszt zatrudnienia kierownika strzelnicy to  

600-800 zł. brutto miesięcznie. Zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy z MON o udzielenie dotacji celowej, 

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnego udostępnienia utworzonej strzelnicy 

wirtualnej na potrzeby uczniów oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz 

obronności państwa do dnia 31 grudnia 2032 r. Po konsultacji z radcami prawnymi oraz opiekunami 

strzelnic w innych powiatach wynika, iż nie ma możliwości pobierania opłat za obsługę strzelnicy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie kierownika strzelnicy na umowę zlecenie i polecił 

weryfikację przez Wydział zapotrzebowania na strzelnicę dot. zgłoszeń zewnętrznych. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu na rok 2022 zadania  

pn.: ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1837 O w miejscowości Kierpień” w celu 

wykonania dokumentacji projektowej w formule ,,ZRID” dla w/w zadania. Poinformowała, że droga  

w miejscowości Kierpień jest w złym stanie technicznym i nie posiada odpowiednich parametrów dla 

klasy drogi Z. Po prowadzonych od 2021 r. robotach przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej jej stan 

uległ znacznemu pogorszeniu. Wykonanie dokumentacji umożliwi przebudowę odcinka drogi, mającą 

poprawi jej stan techniczny i parametry. Wydział Drogownictwa wnioskuje o wprowadzenie do budżetu 

na rok 2022 kwoty 73 800,00 zł., która jest niezbędna na realizację w/w zadania. Dotacje na kwotę 

73 800 zł., przekaże Gmina Głogówek, która deklaruje chęć partycypacji w kosztach remontu drogi. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu na rok 2022 na realizację zadania  

pn.: ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1837 O w miejscowości Kierpień” w celu 

wykonania dokumentacji projektowej. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Zarządu Województwa 

Opolskiego dot. poparcia uchwały Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 
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realizacji działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych 

nr 40 i 41 w miejscowości Lubrza, skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Autostrad 

Oddział Opole, z prośbą o rozważenie możliwości ujęcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku  

w planach inwestycyjnych, realizowanych w ciągu dróg krajowych. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

11) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu w sprawie dokonania realistycznej oceny sytuacji finansowej i dokonania koniecznych korekt 

planów finansowych. Poinformowała, że na terenie województwa opolskiego wszystkie jednostki 

samorządu terytorialnego wypełniły swój obowiązek i w ustawowym terminie podjęły uchwałę 

budżetową na rok 2022. Przed samorządami stają obecnie kolejne wyzwania związane zarówno  

z planowaniem jak i realizacją przyjętych założeń budżetowych. Jak wskazuje wstępna analiza 

uchwalonych budżetów, połowa jednostek samorządu terytorialnego przyjęła budżet, w którym wydatki 

bieżące przewyższają dochody bieżące. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego spełniły wymogi ustawowe odnoszące się do relacji, o których mowa w art. 242 oraz  

art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponad połowa jednostek samorządu terytorialnego planuje w 

roku bieżącym zaciągnąć przychody zwrotne w postaci kredytów, pożyczek czy emisji obligacji na 

łączną kwotę 379 263 322 zł., a planowany na koniec roku 2022 dług ma wynieść 2 025 928 104 zł., i 

będzie spłacany do roku 2040. Pomimo spełnienie wymogów ustawowych, fakt wystąpienia deficytów 

operacyjnych w tak znacznej skali postrzegany jest jako zjawisko niepokojące. Analizując sytuację 

finansową jednostek samorządu terytorialnego należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost wydatków 

bieżących wynikający m.in. ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, jak również innych kosztów 

stałych związanych z wykonywaniem przez samorządy obligatoryjnych zadań. Kolejny czynnik, który 

zwiększy ryzyko dalszego wzrostu wydatków bieżących to istotny wzrost stóp procentowych, oraz 

realna możliwość ich kolejnych podwyżek w najbliższych miesiącach. Wzrost oprocentowania 

zobowiązań zwrotnych wpłynie bezpośrednio na zwiększenie kosztów obsługi długu już w bieżącym 

roku budżetowym. Mając powyższe na uwadze, koniecznym jest, aby na bieżąco analizować  

i monitorować sytuację finansową każdej jednostki, w tym w szczególności poziom wydatków 

bieżących. Systematycznej weryfikacji winny podlegać warunki umów kredytowych oraz koszty 

obsługi zadłużenia ujęte w wieloletnich prognozach finansowych. Zmiany, o których mowa, mogą 

wpłynąć także na zdolność jednostki do spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, jak 

również obniżyć zdolność jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania nowych zobowiązań 

zwrotnych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu korzystając z narzędzi, które posiada, będzie 

analizować podstawowe wielkości budżetowe jednostek i przekazywać w indywidualnych przypadkach 

informacje zwrotne, niemniej zachęca samorządy do samodzielnego dokonania realistycznej oceny 

sytuacji finansowej i dokonania koniecznych korekt planów finansowych w możliwie krótkim okresie. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że rodzina biologiczna zwróciła się  

z prośbą o interwencję. Rodzina zastępcza uniemożliwia im kontakt z córką, powołując się na dobro 

dziecka i trwający proces sądowy. Rodzina biologiczna nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej i ma 

prawo do spotykania się z córką.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował pismo w celu rozpatrzenia do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o potwierdzeniu złożenia 

zawiadomienia o dokonaniu nielegalnej wycinki jednej sztuki drzewa gatunku Dąb i jego kradzieży  

w miejscowości Kazimierz, w pasie drogi powiatowej nr 12650, powodującej straty w wysokości  

10 990 zł., na szkodę Powiatu Prudnickiego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła decyzję Wojewody Opolskiego wydaną 

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej dot. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie w okresie od 

dnia 18 lutego 2022 r. do odwołania – 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, 

do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenia 

zabiegów ratujących życie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.  

15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła ponownie wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 353/2, obręb 

Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Prudnik. Poinformowała, że Burmistrz Prudnika pismem  

z dnia 13.01.2022 r. informuje, że Gmina Prudnik nie podejmuje się zmiany klasoużytku oraz nie wyraża 

zgody na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z przekazaniem nieruchomości. Przedmiotowa 

działka znajduje się w granicy dz. drogowej nr 647/3 i ogranicza jej zakres. W przypadku wyrażenia 

chęci przejęcia w/w działki Powiat Prudnickie będzie musiał ponieść koszty w wysokości ok. 8 600 zł. 

Z informacji przekazanych przez Wydział Drogownictwa wynika, iż pozyskanie przedmiotowej działki 

w chwili obecnej nie jest konieczne. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził chęci przejęcia działki nr 353/2 w Mieszkowicach, stanowiącej własność 

Gminy Prudnik. 

16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sportowa integracja 
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modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku”. 

Poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową, obejmującą 

przebudowę pomieszczeń SOSW w Prudniku przy ul. Młyńskiej 1, a w szczególności: przebudowa 

infrastruktury sportowej, remont sali gimnastycznej oraz remont sali rehabilitacyjnej.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację zadania pn. Przebudowa infrastruktury sportowej oraz części pomieszczeń dla zadania 

,,Sportowa integracja – modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Prudniku”. 

17) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku o przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

z matematyki w roku szkolnym 2021/2022. Poinformowała, że uczeń posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z dnia 31.08.2021 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku. Po 

pierwszym półroczu zaobserwowano, iż uczeń wymaga dodatkowego wsparcia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych  

z matematyki dla ucznia z I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. 

18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Modernizacja placu 

manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”, poprzez utwardzenie i zagospodarowanie wraz  

z infrastrukturą techniczną działki nr 593/97 w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację zadania pn. ,,Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy 

budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”. 

19) Pan Dragomir Rudy, członek Zarządu złożył wniosek o czasowe zagospodarowanie budynku Domu 

Dziecka w Głogówku na ulicy 3 Maja, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla rodzin i dzieci  

z Ukrainy, w związku z obecną sytuacją. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku członka Zarządu i wyraził zgodę na zagospodarowanie 

budynku Domu Dziecka w Głogówku na ulicy 3 Maja, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla 

rodzin i dzieci z Ukrainy, w celu umożliwienia im schronienia i opieki. 

20) Starosta Prudnicki mając na uwadze niepokojącą sytuację finansową Spółki, uważa, że należy 

wezwać Zarząd PCM S.A. do przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz  

z bilansem w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2022 r. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji i polecił wezwać Zarząd PCM S.A. do przekazania 

rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz z bilansem w nieprzekraczalnym terminie do  

30 marca 2022 r. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

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

 

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 
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