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Protokół 210/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 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 – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Członek Zarządu – 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 sprostowania do protokołu nr 198/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1)  zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 
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7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu:  

1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za 

rok 2021; 

2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej; 

3) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby; 

4) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

5) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego; 

6) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r.; 

7) informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.  

w Prudniku za 2021 r.; 

8) informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021; 

9) informację o zadaniach realizowanych w 2021 r. przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Prudniku; 

10) sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie za rok 2021. 

8. Skierowanie do Komisji Rewizyjnej informacji o Stowarzyszeniach i Związkach, w których 

Powiat Prudnicki jest członkiem. 

9. Sprawy różne: 

1) Pismo o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia kwoty na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa  

i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, 

odcinek 976 m – Etap I”; 

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

S.A. w Prudniku wg. stanu na dzień 31 stycznia 2022 r.; 

3) Przedstawienie sprawozdania finansowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 

rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; 
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4) Przedstawienie informacji nt. rozliczenia kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za I kwartał 2022 r.; 

5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na 

zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym 

zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową; 

6) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na 

zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym 

zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową; 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o wszczęcie procedury konkursowej na kandydata 

na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku; 

8) Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o wyróżnienie funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej PSP w Prudniku; 

9) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu 

Pogranicze; 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa w sprawie wycinki 1 szt. drzewa gatunku jesion 

wyniosły rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek w miejscowości 

Ciesznów (DP 1212 O relacji Gościęcin – Szonów); 

11) Wniosek pracownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o objęcie patronatem 

honorowym Starosty Prudnickiego oraz wsparcia finansowego i rzeczowego konkursu na najlepszego 

Rolnika indywidualnego i Firmy przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych pod nazwą 

,,AGRO LIGA” organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; 

12) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wydanie pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej dla zadania  

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

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

13) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego; 

14) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc marzec 

2022 r. 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. 
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10. 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 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że W protokole Nr 197/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2022 r. w ad. 5 należy dopisać pkt 7, który 

omyłkowo został pominięty, o następującej treści: 

7) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poinformował, że odbyło się spotkanie  

z Prezesem PCM S.A., który zaproponował likwidację Poradni Zdrowia Psychicznego. Ze względu na 

potrzebę społeczną mieszkańców Ziemi Prudnickiej, których spora część cierpi na zaburzenia lękowe, 

zespół stresu pourazowego, depresję i alkoholizm, na spotkanie zaproszono Wiceburmistrza, w celu 

omówienia sytuacji. Podjęto decyzję, że w celu utrzymania poradni i przeniesienia jej do obiektów PCM 

S.A., należy wystąpić do burmistrzów Gmin i Wójta, z prośbą o środki finansowe na wspólną realizację 

inwestycji, w celu utrzymania funkcjonowania Poradni 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione sprostowanie. 

Zarząd Powiat ,,jednogłośnie” przyjął przedstawione sprostowanie. 

Ad. 5 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 6 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

2022 r. 

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

finansowego budżetu na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 
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Ad. 7 

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

projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 

2021. Poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

powiat zobowiązany został do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz  

z rekomendacjami stanowi podstawę planowania budżetu na następny rok. Obowiązek sporządzenia 

corocznej oceny zasobów pomocy społecznej ustawowo nałożony został na powiat, jednak w sposób 

bezpośredni jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Sporządzając ocenę 

zasobów pomocy społecznej zestawiono ze sobą dane pochodzące z powiatowych jednostek 

samorządowych, w głównej jednak mierze dane dotyczą funkcjonowania i udzielania pomocy przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Zaprezentowane w dokumencie informacje 

liczbowe ukazują lokalną sytuację społeczno- demograficzną Powiatu Prudnickiego oraz niezbędne do 

realizacji kwestie społeczne. W zakresie pomocy społecznej udzielanej przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie jest organizowanie i finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienie wsparcia 

instytucjonalnego, organizowanie specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie powiatowego ośrodka 

interwencji kryzysowej, udzielanie pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem 

pełnoletnich wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki, a także na finansowaniu ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. Wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność 

poniesienia znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze 

pomocy społecznej oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym 

problemom społecznym. Z zebranych danych wynika, że planowane jest zwiększenie zasobów pomocy 

społecznej, w szczególności poprzez zwiększanie ilości rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 

w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Jednocześnie trzeba położyć większy nacisk na pracę z rodzicami 

biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w celu umożliwienia powrotu dziecka pod 

opiekę rodziny biologicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia osób niepełnosprawnych w dniu  

30 grudnia 2020 r. w Konwencie OO. Bonifratrów została podpisana umowa pomiędzy Konwentem  

a Starostwem Powiatu Prudnickiego na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 uczestników, 

który rozpoczął swoją działalność od dnia 6 września 2021 r. Zadaniem WTZ jest: ogólne usprawnianie; 

rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki 

stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej; przygotowanie do życia w środowisku społecznym  

w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania 

wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu,  

a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej; rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych 

umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie 

aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego. W nowoczesnym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_zaj%C4%99ciowa
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systemie pieczy zastępczej zmieniła się rola  i sposób działania placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Dlatego też ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza rozwiązania 

zmierzające do przekształcenia dużych, niefunkcjonalnych, pozbawionych indywidualności placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w małe placówki, w których warunki życia są w formie zbliżone do 

systemu rodzinnego. W Powiecie Prudnickim funkcjonowała jedna placówka opiekuńczo-

wychowawcza w Głogówku z 28 miejscami. W wyniku przeprowadzonej w roku 2021 reorganizacji 

utworzono nowa placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Mochowie dla 14 dzieci oraz planowane jest 

w roku 2022 otwarcie drugiej placówki w Prudniku dla 14 dzieci. Placówki te będą spełniały standardy 

wynikające z ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Przyczyni się to do dalszej realizacji założeń Powiatu Prudnickiego z zakresu pomocy społecznej. Warto 

zwrócić szczególną uwagę na istotę i celowość działań ukierunkowanych na ochronę i polepszenie 

warunków życia oraz na tworzenie warunków umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym. Wyniki badania oceny zasobów pomocy społecznej posłużą dopasowaniu środków 

finansowych do potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2021. 

2) Pani Anna Porębska, Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Białej. Poinformowała, że w związku ze sprawowanym nadzorem podmiotu tworzącego, określonym 

w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, istnieje obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

SP ZOZ w Białej. Sprawozdania finansowe przedstawiają kondycję finansową zakładu w 2021 r. 

Nastąpił znaczny wzrost wartości netto majątku trwałego. Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wynoszą 8.816.964,56 zł. (na dzień 31.12.2020 r. 4.124.717,50 zł.), przy zobowiązaniach 

krótkoterminowych 1.630.797,09 zł. Nastąpił wzrost kapitału (funduszu) zapasowego i wynosi 

6.543.642,77 zł. (w 2020 r. 3.910.667,56 zł.). Nastąpił wzrost przychodów netto ze sprzedaży  

z 11.671.335,30 zł., w 2020 r. do 15.001.830,55 zł., w 2021 r. Zysk netto za 2021 r. wynosi  

3.010.493,51 zł. (w 2020 r. zysk netto wyniósł 2.632.975,21 zł.). Nie występują zobowiązania 

wymagalne, zakład posiada bardzo dobrą płynność finansową. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. 
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3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Poinformowała, że obecną siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku jest budynek 

przy ul. Kościuszki 55a, po byłym internacie Studium Nauczycielskiego w Prudniku, który nie spełnia 

odpowiednich warunków do pracy poradni. W budynku siedzibę mają również: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia uzależnia i współuzależnia od alkoholu. 

Podjęcie uchwały wynika z konieczności przeniesienia obecnie funkcjonującej poradni w miejsce 

bardziej dostępne dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Proponowana 

lokalizacja to budynek po przeniesionym Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 

Powiatowego w Prudniku. W budynku znajduje się 15 pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, 

które mogą być wykorzystane na gabinety do zajęć terapeutycznych. W nowej lokalizacji zapewniona 

zostanie dostępność do placówki dla osób niepełnosprawnych za sprawą odpowiedniego pojazdu  

i windy. Przeniesienie Poradni do nowej siedziby zdecydowanie poprawi warunki i komfort 

podejmowanej terapii i pracy. Zmiana siedziby nie będzie miała wpływu na organizację pracy, w tym 

zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Na podstawie  art. 89 ust. 1  ustawy 

z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego 

przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania 

nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym 

zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 

zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - 

tych uczniów, właściwego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna 

prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Zgodnie z ust. 9 powołanego przepisu, przepisy  art. 89  

ust. 1-8  i art. 88  p.o. stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. 

Przekształceniem jest również zmiana siedziby szkoły lub placówki. W takim przypadku przepisy 

dotyczące likwidacji stosuje się odpowiednio. Zmiana siedziby poradni będzie wymagała podjęcia 

uchwały intencyjnej – art. 89 ust. 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty należy podjąć 

uchwałę o przekształceniu Poradni. Ponadto, organ prowadzący powinien nadać przekształcanej 

Poradni akt założycielski. Biorąc pod uwagę niemożność indywidualnego imiennego powiadomienia 

o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby, wszyscy potencjalni jej klienci będą informowani za pośrednictwem szkół i placówek 

oświatowych mających swoją siedzibę na terenie działania Poradni- poprzez umieszczenie stosownych 

ogłoszeń na tablicach informacyjnych, stronach internetowych, a także przez publikację Uchwały  

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

i strony internetowej Poradni. 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby. 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania 

oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 1.178.561 zł. Zwiększono 

plan dochodów majątkowych: o kwotę 113.000 zł. w Rozdziale 63095 (rozliczenie projektu ze środków 

UE); o kwotę 630.000 zł. w Rozdziale 80195 (rozliczenie projektu ze środków UE). Zwiększono plan 

dochodów bieżących: o kwotę 23.500 zł. w Rozdziale 60014 (wpływy z kar i odszkodowań); o kwotę 

7.000 zł. w Rozdziale 63095 (rozliczenie projektu ze środków UE); o kwotę 18.586 zł. w Rozdziale 

71012 (wpływy z usług); o kwotę 91.801 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z odsetek i różnych 

dochodów); o kwotę 4.674 zł. w Rozdziale 80195 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na 

uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 290.000 zł. w Rozdziale 80195 (dot. projektu ze środków UE). 

Po przeanalizowaniu planu dochodów, zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę ogółem 

1.136.319 zł., w tym: w Rozdziale 90095 zmniejszamy dochody o kwotę 1.136.319 zł. (dot. projektu ze 

środków UE). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez 

jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - kwota 23.500 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

75020 - kwota 5.000 zł. (dotacja na dożynki); na wydatki bieżące w Rozdziale 75411 - kwota  

15.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75702 - kwota 500.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

80195 - kwota 367.173,33 zł. (w tym na realizacje projektu ze środków UE – 362.499,33 zł.); na wydatki 

bieżące w Rozdziale 85218 - kwota 51.801 zł. (obsługa PFRON). Zwiększa się przychody budżetu 

o kwotę ogółem 920.232,33 zł., w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o kwotę 500.000 zł.; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 420.232,33 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

5) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że zaktualizowano plan 

dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały,  

z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 920.232,33 zł., 

w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania 
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finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 420.232,33 zł.; wolne środki, o których mowa w art.

 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł. W 2022 r . rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia 

wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego.  

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w 2022 r. Poinformowała, że kwota kredytu wynika z uchwały budżetowej 

na 2022 rok. Spłata zaplanowana do 2034 r., co pozwala na spełnienie wymogów art. 243 ustawy 

o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. Kredyt długoterminowy w kwocie 

6.129.278 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie  

5.775.919 zł. oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 353.359zł., który wynika 

z zaplanowanych inwestycji do zrealizowania. Realizując postanowienia w/w uchwał Zarząd Powiatu 

Prudnickiego działając w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych 

rozpocznie procedurę związaną z zaciągnięciem kredytu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. 

7) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił wstępną 

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

w Prudniku za 2021 r. Poinformował, że sprawozdanie jest jeszcze badane przez Biegłego Rewidenta  

i wyniki mogą ulec zmianie. Ostateczna wersja Sprawozdań za 2021 r. przekazana zostanie Zarządowi 

Powiatu wraz z uchwałami o ich przyjęciu, po zatwierdzeniu i zaopiniowaniu przez Biegłego 

Rewidenta. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-12.2021 r.: przychody ze 

sprzedaży i zrównane z nimi: 40 319 137,28 zł.; koszty działalności operacyjnej: 44 420 591,98 zł.; 

wynagrodzenia: 17 760 149,41 zł.; wynik na sprzedaży: -4 101 454,70 zł.; wynik na działalności 

operacyjnej: -2 267 473,58 zł.; wynik netto: -2 279 981,15 zł.  

Ad. 9 

2) Następnie Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A. przedstawił informację o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku wg. stanu na dzień  

31 stycznia 2022 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-01.2022 r.: 

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 3 413 488,05 zł.; koszty działalności operacyjnej: 

4 109 185,26 zł.; wynik na sprzedaży: -695 697,21 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -624 168,54 
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zł.; wynik netto: -625 940,62 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do przychodów ogółem wyniósł 79,88 %. 

Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy nr 08R/20360/03/08/PSZ/2022: 

choroby wewnętrzne – wykonanie 100 %, wynik 1 393,92 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 162 %, 

wynik 76 655,84 zł.; wykonanie razem 117,1766 %, wynik 78 048,76 zł. Świadczenia poza ryczałtem: 

wykonanie razem 96 %, wynik -19 759,33 zł. W miesiącu styczniu liczba leczonych pacjentów na 

oddziałach wyniosła 351. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 54,46 %. Ogólna liczba 

wyjazdów trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu styczniu wyniosła 402. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.01.2022 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 31.01.2022 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. 

Starosta Prudnicki otworzył dyskusję nad przedstawionymi informacjami. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała co się wydarzyło, że skład osobowy osób 

zarządzających po stronie medycznej w PCM uległ zmianie. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że decyzja była odkładana, wszelkie 

samodzielne działania Pani Naczelnej działające przeciwko Spółce uniemożliwiały współpracę. Pani 

Naczelna  otrzymała wypowiedzenie z zachowanym okresem trzy miesięcznym. Pełniącą obowiązki na 

ten moment została oddziałowa z interny Pani Anna Boska.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy funkcje oddziałowej i naczelnej nie kłócą 

się ze sobą, oraz czy będzie świadczyła pracę Pani Jabłońska? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nie może świadczyć pracy. Pani Boska 

deklaruje, że nie chce pełnić tej funkcji na stałe, więc nie jest to nominacja. Jest dosyć krótka lista 

kandydatów na to stanowisko, powinna być to osoba z wykształceniem wyższym  

i doświadczeniem.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy Pani Boska ma odpowiednie  

wykształcenie. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że dwa lata temu uzyskała.  
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu –  zwróciła uwagę, że pion medyczny w szpitalu 

praktycznie nie istnieje, jeśli chodzi o Dyrektora ds. medycznych, teraz Pielęgniarka Naczelna. Jest duże 

zagrożenie jeżeli chodzi o część medyczną szpitala.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – poparł ten głos, wyrażając duże zaniepokojenie. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że w najbliższych dniach będą sfinalizowane 

rozmowy z jednym z prudnickich lekarzy, internista, który podjął by się roli zarówno lekarza na oddziale 

internistycznym jak i Dyrektora ds. medycznych. Istnieje szereg niewiadomych z personelem, 

największa niewiadoma w dniu dzisiejszym to obecny Ordynator Interny. Trzeci miesiąc na zwolnieniu, 

po raz pierwszy w życiu coś takiego mu się wydarzyło. Oznajmił, że pan doktor jest schorowany, ciągle 

ma pełne wsparcie, zwłaszcza jeżeli chodzi o poradnię, w której wykonuje USG, tam mógłby się spełnić 

w jakiejś formie, mniej aktywnie, będąc na oddziale. Zauważył, że personel zarządzający, medyczny to 

największa walka, nawet Pan Starosta miał okazję przelotem spotkać nową Panią lekarkę, która pojawi 

się u nas 2 maja, również internistka.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu –  zwróciła uwagę, że dr. Wylęgała na stanowisko 

Ordynatora raczej nie wróci, co w związku z tym planuje Zarząd? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że uważa to za niemożliwe. Pan dr. pewnie 

by chciał, natomiast sam widzi, że nie da rady. Rozmowy z prudnickim lekarzem są intensyfikowane 

już od wielu tygodni, prawdopodobnie zakończą się zatrudnieniem.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy jest ktoś powołany na pełniącego 

obowiązki Dyrektora ds. Medycznych. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nie ma takiej osoby, mógłby nim być 

teoretycznie dr. Wylęgała, natomiast każda rzecz w tej chwili jest konsultowana indywidualnie  

z ordynatorami, bądź z wybranymi lekarzami. Wieloletnia słabość PCM polega na braku 

systematycznego napływu nowych lekarzy, zwłaszcza młodych. Tak naprawdę dr. Domagała jest 

pierwszym nowym lekarzem, teraz pojawi się pani Karolina Kot. Na dziecięcym emeryci i jedna 

dyżurantka, która dojeżdża z Opola. Młodych lekarzy jest bardzo trudno przekonać, w tej chwili Pani 

Karolina Kot rozpoczyna taką serię przyjęć lekarzy. Drugi internista w kolejce, za nim w kolejce stoją 

jeszcze przynajmniej dwie, trzy osoby z innymi specjalizacjami niż internistyczne, więc jest to mały 

przełom. Jest jeszcze jedna pani rezydentka, która jest tak naprawdę rezydentką pulmonologii  
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w Głuchołazach, jest to zapowiedz dobrej lekarki i jednocześnie zapowiedz tego, że mimo, że robi 

pulmonologie, będzie miała z nami kontakt cały czas w postaci dyżurów.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy Prezes PCM S.A nie widzi zagrożenia, 

jeżeli chodzi o dział medyczny tj. Przełożoną i Dyrektora.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że zagrożenie zawsze istnieje  

w szpitalu jeżeli chodzi o kadry medyczne, bo nie jesteśmy jakimś wyjątkiem od innych szpitali, że 

mamy luksusową sytuację. Na co dzień to wymaga wzmożonej pracy w tym kierunku, również 

współpracy paru lekarzy naraz, ale nie są spinani przez jedną osobę, która powinna być kompetentna do 

takich działań.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu –  zapytała, czy nie dało się porozumieć. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nie, ponieważ jest to niemożliwe  

w przypadku tej dwójki ludzi. Mają bardzo trudną osobowość, ewidentnie działają na szkodę Spółki. 

Biega człowiek po szpitalu i twierdzi, że pracuje na rzecz dobra szpitala, a krzyczy, że zniszczy, czy 

tam zburzy PCM. Wykrzykuje to wśród pacjentów. Tak się dzieje od wielu miesięcy, to nie jest tak, że 

to tylko dzisiaj się wydarza. Osobowości tych ludzi nie pozwalają nikomu, żadnemu szpitalowi na pracę 

z nimi, co z resztą potwierdzają w tej chwili informacje z tych placówek, gdzie byli swego czasu. To 

też obserwacja naszych lekarzy, naszego personelu pielęgniarskiego, bo to teraz się ujawnia ze 

zdwojoną siłą.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu –  podsumowała, że nie dość, że wynik finansowy jest 

niepokojący, to do tego obsada medyczna, która miała pociągnąć szpital do góry, teraz odchodzi.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – przyznał, że popełnił błąd, niewystarczająco prześwietlił te 

osoby. Zawodowo byli przygotowani do swoich obowiązków, posiadali umiejętności zawodowe, 

natomiast okazało się, że ich podstawowym kierunkiem działania jest stworzenie własnego świata  

w szpitalu. Dostali bardzo dobre warunki,  

 

 

 

 

Po spotkaniu z Panią Naczelną poinformowane zostały wszystkie osoby koordynujące  

z medycznej części średniego personelu, żeby przekazać im bezpośrednio tą informację.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę, że odpowiedzialność Prezesa jest tutaj 

bardzo duża, bo jest to jedna z największych firm funkcjonujących w powiecie. Poinformowała,  
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że istnieją obawy co dalej będzie ze szpitalem, zwłaszcza, że jest wynik finansowy za miesiąc styczeń 

2022 r. i nie wiedzą jaki będzie wynik finansowy na koniec tego roku. Jeżeli sytuacja finansowa będzie 

zła, to nie uda się pozyskać nowych lekarzy.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zgodził się z Panią Sekretarz, że ta odpowiedzialność jest 

przeogromna. Każdy coś doda, pochwali, zgani, ta odpowiedzialność ciąży na karku. NFZ skąpi 

pieniędzy, ale w tej chwili trwają przeceny procedur medycznych począwszy od kwietnia, czyli  

z efektem wypłacenia efektywnego w maju. Nie jest to wystarczające, bo jest to tylko jeden procent, 

trzy procent od niektórych procedur. Kwota, której nam brakuje to 300 000 zł., miesięcznie. Nadrabiamy 

od początku roku, bo podnieśli cenę świadczeń komercyjnych. Z ZOL-u pozyskują od części pacjentów 

komercyjnych ponad 6 tyś. zł. miesięcznie na osobę, w porównaniu do 3 tys. zł., w ubiegłym roku.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, jak często ustala się odpłatność za ZOL.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że komercyjną zmienili już dwa razy w tym 

roku, w styczniu i lutym.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, dlaczego w tamtym roku nie było zmian z tych 

trzech tysięcy, które były niedoszacowane.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że były niedoszacowane, nie zaplanował 

takiej podwyżki, choć można było już w tamtym roku.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – poinformował, że w DPS ludzie płacą 4-5 tys. zł.,  

a w ZOL-u jest bardziej specjalizowana opieka.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że miejsca komercyjne starają się przerzucać 

jak najszybciej na ZOL NFZ-towski, dlatego, że to też jest krótkoterminowy pobyt. Bardzo często 

zdarzają się pacjenci z dosyć wysoką emeryturą i przy średniej stawce płaconej przez NFZ 6 tyś. zł. na 

pacjenta miesięcznie, więc to są dobrze wyceniane usługi. Jeżeli doliczymy do tego 70% od pacjenta to 

mamy nawet 9 tys. zł., jeżeli on leży na łóżku NFZ-towskim. Pobyty dwustuzłotowe za dobę są raczej 

krótkie i mało kogo stać na taką odpłatność. Mimo, że wyrównano to do poziomu NFZ.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że wszyscy byli przekonywani przez 

Prezesa, że efektywność oddziału ginekologii jest dobra, że jest to bardzo dochodowy oddział, fajnie 

prowadzony, z dużą ilością ambitnych zabiegów i okazało się ostatnio, że z dość dużą ilością pacjentów 

spoza Powiatu. W sytuacji, kiedy jest to dochodowe to się cieszymy, natomiast w tym roku, miesiąc 

temu wybuchła bomba, że jest to deficytowy oddział i to mocno deficytowy, mniej więcej milion trzysta 

do tyłu. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – dodał, że deficyt jest mniejszy, na poziomie 700 000 zł.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zauważyła, że było 400 000 zł. do przodu.  
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Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – poinformował, że było około 300-400 do przodu  

w tamtym roku, 2020, więc co się takiego mogło wydarzyć na tym oddziale, że mamy milion w różnicy 

efektywności oddziału. Z zysku na duży minus.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – dodała, że świadczone usługi na oddziale były podobne.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że były nadwykonania, wzrost istotny, a na 

zmianę zadziałało kilka czynników, po pierwsze w miarę wzrostu ilości operacji następuje dużo większe 

zużycie materiałów jednorazowych i niszczenie sprzętu.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zwróciła uwagę, że na pewno nie aż tyle.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że na początku działalności  

w 2020 r., ten oddział był jednoosobowy, prowadzony przez jednego lekarza, zwiększona ilość operacji 

wymusiła w sposób naturalny zatrudnienie drugiego lekarza. Ten lekarz otrzymywał wynagrodzenie na 

początku za parę godzin, a później doszedł do znacznej kwoty.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zauważyła, że zwiększono obsadę lekarską, ale jest to 

niemożliwe, aby wpłynęła ona aż tak drastycznie na wynik oddziału. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – potwierdził, że została zwiększona obsada lekarska, ale 

również i pielęgniarska.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy to nastąpiło w 2020 czy 2021 roku. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że w 2020 r. jeszcze nie, bo to był początek. 

W 2021 r. po pierwszej połowie roku była już ta zwiększona obsada, no a w 2022 to już w ogóle. 

Najbardziej odgrywającym rolę czynnikiem jest też umowa, która była podpisana za czasów 

poprzedniego Zarządu z Panem Ordynatorem oddziału, która mówiła, że Pan Doktor dostaje jakieś 

swoje minimum co miesiąc w formie zaliczki.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki –  zapytał, ile wynosi to minimum. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że minimum w formie zaliczki to  

24 tys. zł. na kontrakt. Natomiast wszelkie nadwyżki, pomniejszone oczywiście o koszty, są wypłacane 

w 90%.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy nie dało się tego zmienić. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że już dostał taką umowę, więc było po 

fakcie. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że raczej trudno ocenić, by była ona 

korzystna, dla PCM-u, ale chyba zdecydowanie nie.  
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że oznaczało to wypłacenie kilkuset tysięcy 

złotych Panu Doktorowi.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że jeżeli był zysk, to jeśli z nadwykonań 

90% brał Pan Doktor, ale zysku, a nie przychodu, no to jeszcze to można z trudem zrozumieć. Zapytał, 

co w związku z tym podczas gdy jest strata? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że jest to koszt dodatkowy w granicach 

kilkuset tysięcy złotych. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy jest to rozliczone tamtym zyskiem? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zaprzeczył, bo fizycznie powstaje faktura.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – poinformowała, że szpital dostał z NFZ-u za 

nadwykonania pieniądze i w tych pieniądzach powinni się zamknąć.   

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że muszą zaksięgować fakturę.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że przychody z NFZ-u wzrosły, bo były 

nadwykoniania, więc dostali 400 tys. zł. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki –  zapytał, czy 400 tys. zł., dostali, czy 350 tys. zł.,  

a 300 musieli dać doktorowi? 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy 100 tys. zł. zostało w PCM,  

a 300 tys. zł. poszło dla lekarza? 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – stwierdził, że coś nie pasuje, bo dla lekarza jest 90%, 

ale zysku, czyli powinni dostać 100%, załóżmy pół miliona, pokryć koszty 300 tyś. zł, zostało  

200 tys. zł. zysku i 90% z tych 200 dla doktora, chociaż i tak umowa bardzo niekorzystna! 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – stwierdziła, że w takim przypadku powinni być na 

plusie.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zauważył, że oprócz tej wypłaty są jeszcze niesamowite 

wzrosty w ilości zużywanych materiałów.    

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy zużycia materiałów nie liczą do tych 

kosztów.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że liczą, w roku 2021 znowu poszły do góry, 

ilość operacji pociąga za sobą zużycie, sprzęt się psuje. W tej chwili są masowe zepsucia wszystkich 

optyk, a naprawa każdej to jest kilka tysięcy złotych. 
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy prawidłowo mieli oszacowane koszty 

oddziału w 2020 r.? Zasugerowała, że może były źle oszacowane koszty 2020 r., dlatego wyszedł taki 

zysk oddziału, a teraz w 2021 r. powstała strata. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że sprawdzał wielokrotnie. One na początku 

przy jednym operatorze były zupełnie inne, później się pojawił drugi. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – dopytała, czy są zatrudnieni na jakąś część etatu, skoro 

oddział ma mały kontrakt z NFZ? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że trudno o tym mówić, bo lekarze są wtedy, 

kiedy są operacje. Ten procent dla operatora nie jest normalny. Zazwyczaj z lekarzami, z operatorami 

dzieli się na zasadzie 25% jeżeli są kontraktowymi. Jeżeli jest dwóch, a tak naprawdę formalnie przy 

stole musi stać dwóch lekarzy, asystent i chirurg, to wtedy 50% jest dla nich od procedury zastosowanej.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy jest to procent od zysku całej procedury, 

czy od kosztów.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że z przychodu. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że jest to znaczna różnica, bo może 

być tak, że nie ma zysku to nie dostanie nic, a jak z przychodu to dostaje dużo!  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  potwierdził, że ma znaczenie, ale poinformował, że wycena 

procedur i później rozliczanie się z operatorami jest dosyć trudne. Przeciętny zabieg chirurgiczny, 

wyceniany jest na dwa, dwa i pół do trzech tysięcy złotych. Czyli dzieląc się nawet pół na pół to nam 

zostaje 700, 1000, 1500 zł., czasami. Natomiast w każdym zabiegu kosztem potężnym są też przede 

wszystkim anestezjolodzy. Każda godzina pracy anestezjologa kosztuje. Są pojedyncze dni gdzie jest 

trzech lekarzy anestezjologów na porannej zmianie. Jeden jest na endoskopii, dwóch jest na dole na 

salach operacyjnych, no to wiadomo, że te koszty idą ileś razy do góry i nie nadgonimy nagle ilością 

zabiegów. Ilość zabiegów wzrastająca gwałtownie w sposób niekontrolowany, Doktor nie rozumie,  

że to nie przyniesie lepszych dochodów, bo powoduje nadmierne i nieoczekiwane zużycie drogiego 

sprzętu.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, jak zużycie materiałów jednorazowych  

i sprzętu wpłynęło na wynik ubiegłego roku na tym oddziale, czy jest to policzone.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  odpowiedział, że nie ma tego wyodrębnionego. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zauważył, że jest to dość istotne, bo różnica pomiędzy 

zyskownym oddziałem a mocno niezyskownym jest dość duża.  
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  powiedział, że w 2020 r. wzrost był dwukrotny, później  

w 2021 r. wzrost był trzykrotny w stosunku do kontraktu podstawowego, bo ciągle był kontrakt na tym 

samym poziomie. Nie nadążył ten wzrost za tym, co się później działo finansowo. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zasugerowała, czy nie trzeba było przystopować, tak by 

tego dopilnować. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że trudno było to wytłumaczyć doktorowi,  

a potrafił zwoływać drugi zespół nie informując o tym nikogo. Tam pojawiał się czasami ośmioosobowy 

zespół przy stole, więc nagle ten zespół jako całość zaczyna być bardzo kosztowny.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu - zapytała, czy nie ma jakiś zasad, które powinny 

funkcjonować? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że doktor nie chciał przestrzegać pewnych 

ustaleń. Dopiero w tym roku jest grafik znacznie zmodyfikowany, tak żeby ograniczyć rzeczywiście 

szaleństwo zabiegowe, w którym łatwo o pomyłkę. Poza tym pan doktor podejmuje się bardzo 

ryzykownych, dużych operacji, do których nie mamy ani OIOM-u, ani warunków opiekuńczych, mam 

tu na myśli odpowiednio przygotowany personel, w tym anestezjologiczny średni do prowadzenia takich 

pacjentów. Duże zabiegi 7-8 godzinne są bardzo kosztowne. Ładniej wyglądają w przychodach, ale 

teoretycznie z NFZ-u one pochłaniają większość tego co dostaniemy.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy jest policzona cena na przykład operacji 

przy której stanęło kilku chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, biorąc pod uwagę, że wszyscy są na 

nadgodzinach. Czy były takie symulacje. Można się wówczas dowiedzieć, czy ta operacja przyniosła 

dochód.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że takiej symulacji nie było.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki –  zauważył, że dobrze by było to wiedzieć, bo z jednej strony 

ktoś uważa, że pomaga Spółce, a z drugiej strony ją dołuje. Tylko, że skala tego dołowania na przekroju 

jednego roku jest trudna do wytłumaczenia. W jednym roku na dużej ilości jest plus,  

a w drugim jest duża strata na jeszcze większej ilości.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że nie zmienili reguł wyliczania. Zostały takie 

same. To nie jest tak, że ktoś nagle sobie coś wymyślił.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu  - zauważyła, że to było nie doszacowane i niepilnowane. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki –  stwierdził, że nie to jest jeden z powodów straty. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że próba ustalenia ile kosztuje jeden zabieg 

występowała już na oddziale ginekologicznym za czasów Pana Brzezińskiego. Próba wyliczenia dosłownie 

dziesiątek wacików itp. okazuje się dosyć trudną sztuką. 
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Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki –  stwierdził, że te waciki kosztują niewiele  

w porównaniu do lekarzy stojących przy stole.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – potwierdził, że lekarzy jak i sprzętu, który trzymają  

w rękach. Optyki, diatermie i końcówki zużywają się dosyć często, do tego dochodzi mnóstwo innych 

rzeczy, które wkładamy do jamy brzucha. Czasami pacjent ma coś włożone, później to trzeba wyjąć, 

więc jest to powtórny zabieg, wynikający z logiki interwencji chirurgicznej. Natomiast rzeczywiście 

ilość sprzętu, który jest zaangażowany też jest nie bez znaczenia, bo ten sprzęt nie jest wielorazowy tak 

naprawdę, ponieważ może w ciągu jednego zabiegu pójść.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy wiedzą przy jakim zabiegu nastąpiło 

zniszczenie sprzętu? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział,  

 

Pan Dragomir Rudy, Radny Powiatu – zauważył, że jeżeli to nowy sprzęt, kupowany w lutym to ma 

jakąś gwarancję.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że poszły dwie optyki do producenta, te dwie 

kupione w lutym. Jedna już wróciła z informacją, że jest to uszkodzenie mechaniczne, czyli stłuczone 

w środku lusterka.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy nie ma odpowiedzialności materialnej  

w tym momencie oraz czy da się ubezpieczyć ten sprzęt? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że sprawdzają to, prawdopodobnie część 

można odzyskać, to wpływa później na szkodowość, bo nie zmienia faktu, że trzeba to później zapłacić. 

Próbujemy to tak rozwiązać, żeby dostać odszkodowanie. Natomiast udowodnienie komuś, że zepsuł 

delikatny sprzęt jest dość trudne. Istnieje pewne podejrzenie co do części 20% sprzętu, ponieważ 

nastąpiła zmiana procedur na sterylizatorni. Więc to jest weryfikowane zarówno z dostawcą tych 

urządzeń do sterylizacji oraz dostawcą płynów. Niestety większa część sprzętu jest uszkodzona 

mechanicznie i wyszło to już spoza optyki, dotyczy to też diatermy, która ostatnio została zniszczona. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy jest możliwe obciążenie 

odpowiedzialnością albo w przyszłości przypisanie odpowiedzialności za sprzęt. Poinformował,  

że w Starostwie jest różny sprzęt i są wyznaczone osoby za niego odpowiedzialne. Jak on ulegnie 

zniszczeniu przez głupotę pracownika, no to jest problem także tego pracownika. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zauważyła, że w Starostwie cały sprzęt jest ubezpieczony.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu –  powiedziała, że szpital też ma ubezpieczony.  
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że odpowiedzialność majątkowa jest dobrym 

rozwiązaniem, na przykład oddziałowa odpowiedzialna będzie za monitory. Można spróbować, ale 

trzeba dobrze rozwiązać problem zmianowości, bo przecież jedna osoba nie jest cały czas.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zasugerowała, że gdy wejdzie na salę druga ekipa i uzna, 

że coś jest zepsute łatwiej będzie zlokalizować sprawcę. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zwrócił uwagę, że trudno będzie udowodnić, kto trzymał 

ten sprzęt, czy tylko operator go trzymał w ręce, czy uderzył specjalnie, czy mu się wymsknęło.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że jeżeli po zmianie jest zepsuty sprzęt to 

powinien zostać spisany protokół o tym, co się stało. Jest to trudne, ale jak końcówka, która kosztuje  

5 tysięcy złotych ulega zniszczeniu i każdy ma to gdzieś, to trzeba wymyśleć jakiś mechanizm 

odpowiedzialności za to. Jak teraz była strata, to tak idąc per analogia, to 90% straty powinien pokryć 

rzeczony lekarz.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zauważył, że tego umowa akurat nie przewiduje.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zapytała, czy umowa jest bezterminowa? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że trwa do końca tego roku.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy doktor robił operację za darmo, bo 

przecież duża część z tych operacji była brana z nadwykonań.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że w 2021 r. tak.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy to co robił w ramach kontraktu, robił w 

ramach pensji, a te ,,szaleństwa po godzinach” robił za darmo? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – potwierdził.   

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy robiłby to świadomie za darmo.? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że w tym roku został poinformowany od 

początku. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że nie daje mu spokoju ta różnica. Chciałby 

wiedzieć z czego się to wzięło.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – dodała, że jest milion trzysta na minusie.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zauważył, że Pan Prezes mówił, że nie 1 mln.  

300 tys. zł., tylko 700 tys. zł.  
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że tam jeszcze nie było wtedy doliczonych 

nadwykonań i innych rzeczy. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że mimo wszystko jest milion różnicy. 

Zapytał co się takiego stało, że naraz ten sam oddział zaczął przynosić straty. Rozumie dodatkowe 

zabiegi, ale te zabiegi z nadwykonań przestały być opłacalne, czyli one nas pogrążyły. Co innego mogło 

się wydarzyć? 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zapytała, po co robić coś, co nas ściąga w dół? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zauważył, że to dotyczy wszystkich oddziałów. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – powiedziała, że mamy rozliczenie tego oddziału. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę na duży skok w porównaniu do tamtego 

roku.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy pediatria i interna też dołuje? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że pediatria ewidentnie, interna tak samo. 

Pediatria to jest 50 tys. zł. miesięcznie. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – dopytał o resztę oddziałów.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że po 70-80 tys. zł. miesięcznie.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy w tamtym roku też była taka sytuacja? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że była podobna.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, co wtedy wyciągnęło szpital na plus  

700 tys. zł.? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że na plus są przychody, które osiągnęli. Na 

działalności operacyjnej są generalnie straty, to nie jest tak, że pozostałe przychody, czyli między 

innymi dotacje, darowizny, czy to co wynika z inwestycji ze środków zewnętrznych powoduje plus.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zwróciła uwagę, że dotacje były podobne w 2020 r. na 

1 200 000 zł, a teraz w 2021 r. na 1 500 000 zł. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że strata na części działalności operacyjnej 

jest zawsze. To nie nastąpiło tak nagle. Jak potwierdzali wszyscy dyrektorzy, którzy byli na ostatniej 

konferencji z Ministrem Zdrowia, to pediatrie wszędzie dołują.  
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Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy mieli aneksy w trakcie poprzedniego roku 

związane z Covidem i jeszcze wcześniejszym 2020 r., że zmniejszają ryczałt na wewnętrzny,  

a podnoszą nam finansowanie oddziału, w związku z Covidem. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że była między innymi zmiana sposobu 

funkcjonowania pediatrii, czyli pediatria na początku stycznia 2021 r. została wyłączona z ryczałtu. 

Defacto w ryczałcie było przewidziane sto czterdzieści parę tysięcy. Ryczałt był  

i jest za gotowość. Natomiast od stycznia 2021 r. zamiast stu czterdziestu tysięcy wyliczonych na 

pediatrię mamy sto dwadzieścia cztery zaliczki. Też jest to forma ciągle jednej dwunastej, ale nie jest to 

zwrot kosztów. Jeżeli średnio wychodzimy dzięki nadwykonaniom na oddziale pediatrii na średnią 

kwotę sto dwadzieścia parę tysięcy to pokrywa zaledwie koszty personelu w części, bo lekarskich 

dyżurów nie. Te sto dwadzieścia parę tysięcy, jest na koszt personelu, na diagnostykę i może częściowo 

na leki i koniec. Obniżyliśmy koszty badań diagnostyki laboratoryjnej, przewidywania były dokładnie 

takie, jakie miały być. Czyli średnia faktura za ostatnie 3 miesiące z Anal-Medu 132 tys. zł. za miesiąc 

październik, listopad, grudzień. Średnia najwyższa prawie 150 tys. zł. Teraz za styczeń 117 tys. zł. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę na wynagrodzenia pracowników. 

Zapytała, czy to wszystko było liczone? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że podali koszty całości. Luty to troszkę 

krótszy miesiąc, może dlatego, te 3 dni dużo robi. Jakby policzyć 150 tys. zł. to wychodzi 3 tys. zł. 

dziennie, więc luty był krótszy i nawet zakładając, że jest tam błąd, więc podnieśmy tu jeszcze o 5, czy 

7 tysięcy, dodajmy ten błąd, to nie jest 132 tys. zł. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, ile laboratorium płaciło za wynajem tych 

pomieszczeń? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że prawdopodobnie 1700-1800 zł. Nie tak 

mało, ale też nie dużo według stawki, którą mają określoną w cenniku. Sklepik płaci około 800 zł. przy 

poradni chirurgicznej.  

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki - powiedział, że nie potrafi zrozumieć tej różnicy, która się 

pojawiła w 2021 r. w stosunku do 2020 r. na ginekologii. Porównując rok 2021, 2020 z 2019 mając 

pełne przepracowane lata na tym oddziale, to prowadząc analitykę łatwo chyba jest wyliczyć jaki jest 

koszt osobowy związany z lekarzami, personelem itd. Tu już mamy porównanie duże, bo całoroczne, 

średnie.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że jeżeli po pierwszych miesiącach 

zaczyna dołować, to należy zrobić korektę. 
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Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – zgodził się, łatwo też wyliczyć jakie są koszty związane  

z materiałem, sprzętem i wszystkimi materiałami nieosobowymi.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zauważyła, że jest to na pewno dzielone kluczem.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że część rzeczy jest kluczem, a część nie. 

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – stwierdził, że chodzi tu o orientację, że  

w ciągu roku 2019 na ginekologii koszty osobowe wynosiły tyle, koszty materiału tyle. Jaki mamy 

wynik działalności tego oddziału? Jeżeli ma wzrosnąć liczba, a tak Prezes mówił, że wzrastała liczba 

wykonań na tym oddziale, no to łatwo też przewidzieć jaki będzie wzrost kosztów osobowych i kosztów 

materiałowych.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – stwierdził, że jeśli nie da się tego przewidzieć, to 

można to wyliczyć po pierwszym, czy po drugim miesiącu.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – tak samo analizuje, jest wynagrodzenie razy sześć miesięcy 

do końca roku i widzą jaka około kwota zostanie. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – stwierdził, że o wiele łatwiej jest w tym roku, w ubiegłym 

było o wiele trudniej, gdyż jeszcze dodatkowym elementem był słaby spływ dokumentacji  

i nadwykonania były później wypłacane. Natomiast te informacje ile, co i jak pojawiały się nie po 

miesiącu tylko po trzech – czterech miesiącach. Do dzisiaj nie ma z resztą części dokumentacji.  

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – zapytał, co w sytuacji, gdy został zamknięty całkowicie 

rok 2019 r.?  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, że nie powinno się mu wypłacić 

wynagrodzenia w tej sytuacji. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zgodził się i przyznał, że słabo wyszła mu kontrola. 

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – stwierdził, że nawet jak wzrosły wykonania, jest więcej 

zabiegów i nawet jak zatrudniono nowych ludzi to powinien być w stanie przewidzieć pewien wzrost 

osobowy.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że jak nie otrzymali dokumentacji od 

lekarza, to powinni go kosztami oddziału obciążyć.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A  - zgodził się. 

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – stwierdził, że widać od razu, bo materiał został,  

a jeżeli chodzi o wydatki osobowe, jest dysproporcja, widać, że coś się dzieje. Tak jakby coś robili, że 

straty są na sprzęcie, materiałach.  
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zasugerowała, że jeżeli lekarz nie dał w terminie 

dokumentacji do wypisu, to po prostu nie powinien dostawać za tego pacjenta pieniędzy, albo nie mógł 

być rozliczony, a dodatkowo w kontrakcie należy obciążyć za jego pobyt.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że w tamtym roku tą metodę wprowadził, 

ten problem dotyczył zwłaszcza chirurgii i w dużej części interny. Z pediatrią nigdy nie było problemu. 

Taka metoda była, były bunty ze strony lekarzy, później pan dyrektor jeszcze wtedy ds. medycznych 

skłaniał się do takiej opcji, później zaczął bronić kolegów. Finał był taki, że dzisiaj chirurgia, interna  

i pediatria pracują bez zarzutu jeżeli chodzi o dostarczanie dokumentacji, są na bieżąco i to też później 

widać w bieżącej analityce, którą wprowadzają dziewczyny, co zostało wykonane. Natomiast  

w przypadku ginekologii nadal są zaległości, to już jest w prawdzie tylko w historii chorób, ale najpierw 

są braki w dokumentacji rozliczeniowej, a finalnie jeszcze w historii chorób. Też nie ma jeszcze do 

dzisiaj dokumentacji z 2020 i 2021 r. choć są rozliczone z NFZ, bo dopóki nie ma na papierze podpisanej 

w systemie, że są zamknięte to też nie wiadomo czy ktoś nie zmienił coś w procedurach stosowanych. 

Także kontrola w tym roku jest już lepsza, zwłaszcza, że oddział tak jak Pan Starosta mówił, miał być 

tą „wisienką na torcie”. Bo pozostałe trzy to raczej nie wisienki, tylko gnioty w sensie finansowym, bo 

niedoszacowanie chociażby cen leków, procedur diagnostycznych jest ogromne. Patrząc na luty, ja już 

kiedyś tłumaczyłem nawet Pani Przewodniczącej Rady Nadzorczej jak to działa, że luty jako krótki 

miesiąc prawie 400 tys. zł. kosztów mniej. Nawet jeżeli jest tam pomyłka, ale papierowo jest mniej  

i 200 tys. zł. przychodów, nawet jeżeli jest jakieś przesunięcie między miesiącami więcej i nie 

wychodzimy na działalności operacyjnej na zero.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, co ze zobowiązaniami, jest 7 milionów 

wszystkich zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych. Wychodzi, że czegoś szpital nie płaci, 

ZUS-u, podatku. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że ZUS mają zapłacony za ten miesiąc. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – dopytała o resztę zobowiązań.   

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że wszystko mają uregulowane i tam nie ma 

milionów. To co jest w dziurze, to ta kwota w granicach 750 tys. zł., na którą starał się otrzymać 

pożyczkę od Powiatu. Na dzień dzisiejszy wszystkie faktury na bieżąco są płacone. Pozostała jeszcze z 

marca kwota ok. 70 tys. zł. do 100 tys. zł., różnych faktur niezapłaconych tam gdzie odsunęli w czasie 

płatność. Ale jest to z końca marca, to nie jest początek.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zauważyła, że na dzień 31 stycznia jest kwota 

7 670 564,77 zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków i ubezpieczeń jest to kwota 

1 272 131,84 zł.  
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że już nie ma tej kwoty. W tej chwili jest 

514 000 zł. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał o resztę, czy te krótkoterminowe są regulowane 

na bieżąco? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że teraz są już regulowane na bieżąco. 

Zaciskają pasa, wypłacają to co należne.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy aż 1 mln. zł. wypłacili. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – potwierdził.   

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – dopytała, skąd wzięli ten milion. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że w lutym były większe przychody  

o 200 000 zł., w przypływach  jeszcze więcej, bo to co było zafakturowane na styczeń wpływało 

częściowo w lutym, więc w przypływach to było kilkaset tysięcy więcej. Zaciśnięcie pasa, 

niewydawanie pieniędzy na jedyną inwestycję, którą jest POZ, ale tam na razie jest tylko koszt 

materiałów i finalnie nie będzie to duży koszt, ale wydawali od 70 000 do 100 000 zł. miesięcznie na 

inwestycję w tamtym roku.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zapytała, ile wynoszą wynagrodzenia miesięcznie brutto? 

Zobowiązanie na ubezpieczenie społeczne wynosi milion dwadzieścia osiem. I milion dwadzieścia 

osiem nie jest kwotą 20% od 1 800 000 zł. Czyli jednak nie było zapłacone. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że jest to za dwa miesiące, nie było zapłacone 

na bieżąco. ZUS miesięczny wynosi 500 000 zł.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – czyli za dwa miesiące. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że sto dziesięć jest dlatego, że to jest podatek.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – nie zgodziła się, podatek jest osobno 219 i tak by wyglądało 

jakby przez 2 miesiące nie było płacone. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że jest już zapłacone.  

Pan Dragomir Rudy, Radny Powiatu – zapytał, czy mógłby prosić analizę na dzień 31 marca br.? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że na dzień 31 marca br. to jeszcze  

z trzy-cztery dni, bo jeszcze nie ma dokładnych informacji o tym, jakie są przychody i jakie są koszty, 

jest to jeszcze mimo wszystko za wcześnie. Ciągle trwa fakturowanie miesiąca marca. Jest to firma,  

w której tych faktur jest bardzo dużo i to, że ona przychodzi 28 kwietnia to nie znaczy, że ona jest 

fakturowana. 
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Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy jest już podsumowany rok poprzedni. 

Wiedzą, co się stanie z wszystkimi nadwykonaniami, wiedzą ile ich jest i mają je rozliczone? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że poprzedni rok jest zamknięty, to już jest 

historia w tej chwili.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy biegły bada sprawozdanie za rok 2021? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że kontakt z biegłym jest bardzo utrudniony. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zauważyła, że biegły ma jakiś termin.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że odpowiedź biegłego to – „Terminy to są 

umowne rzeczy.”  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zaprzeczyła.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zwrócił uwagę, że tylko cytuje.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki - Prezes może powiedzieć, że to płatność jest umowną 

rzeczą. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że będą wnioskować o zmianę, bo to jest 

tak, że korporacja powierzyła to jakiemuś korporantowi. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – powiedziała, że można to było zrobić zgodnie z umową.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, kto dokonuje wyboru biegłego? 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, że Rada Nadzorcza.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zasugerował, że to Rada powinna interweniować, bo 

to bardziej jest na zlecenie Rady, niż na zlecenie Prezesa.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że umowę podpisuje Spółka, były 

przedstawione oferty i Rada dokonała wyboru. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – poinformowała, że to się później wiąże z tym, że trzeba to 

do nas przekazać, a my musimy przesłać dalej.  

Pani Katarzyna Benroth-Kurpiel – poinformowała, że chcieli tą umowę zmienić, były uwagi do niej  

i Pani Księgowa wysyłała.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że zapowiada się koniec, już podpisywał 

oświadczenia różnego rodzaju, więc jest nadzieja, że jeszcze w tym tygodniu, może do poniedziałku 

zakończy pracę. Z każdej strony ktoś potrzebuje tych dokumentów, my ich też potrzebujemy, a ich to 

nie obchodzi. Poprzedni biegły był bardziej zaangażowany, przyjechał chociaż na miejsce.  
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała o inwestycje, które były robione w 2021 r., 

które z inwestycji były robione ze środków szpitala, a które ze środków zewnętrznych. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że księgowa obiecała na jednej z Rad 

Nadzorczych, że to przedstawi.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że ich nie mają, a jest jej to potrzebne do 

raportu. Zapytała o remont dachu na budynku neurologii. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że został wykonany ze środków własnych 

oraz że istnieje duża szansa, właściwie 100% na odzyskanie tych pieniędzy covidowych. Opowiedział 

o inwestycjach: Budowa zbiornika na tlen i dzierżawę, finansowana była ze środków Wojewody oraz 

ze środków własnych. Środków własnych było około 60 tyś. zł.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – uzupełnił, że 300 tys. zł. otrzymali też od Marszałka. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A - modernizacja pomieszczeń sali cięć, myjni i sali porodowej, 

pomieszczeń socjalnych w kwocie 47 000 zł. był to koszt własny, dokończenie remontu. Dostawa  

i montaż stolarki na blok operacyjny w kwocie 71 000 zł. Drzwi przesuwne sali cięć na oddziale 

ginekologii udało się zakupić z projektu. Wykonanie prac modernizacyjnych na oddziale pediatrii, 

łazienka pacjentów kwota 23 000 zł, to koszt własny. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy tam były jeszcze jakieś środki z tych 

naszych 5 mln. zł., które przekazaliśmy? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  odpowiedział, że zostały skonsumowane w 2020 r. Dostawa 

i montaż drzwi aluminiowych 3 sztuk oraz okien PCV 4 sztuk, w pomieszczeniu izby przyjęć, był to 

koszt własny. Wykonanie usług modernizacyjnych w ramach wymiany pionów kanalizacyjnych, 

łazienka - wymiana armatury, był to koszt własny, to była awaria zawalenia się stropu. Prace 

remontowo-budowlane wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, ul. Szpitalna 14, 

była to kanalizacja z kosztów własnych. Remont łazienki oddziału pediatrycznego, był finansowany  

z funduszy własnych. Zakup zestawu kolumny laparoskopowej na blok operacyjny, był to koszt  

finansowany w 94,5% z projektu. Zakup duplikatora CD/DVD, również były to środki projektowe tylko 

nie pamięta czy w 100%. Zakup samochodu służbowego, był to koszt własny. Zakup prasy do odpadów 

komunalnych, był to własny koszt, miał to sponsorować Radny, ale się wycofał. Zakup analizatora 

parametrów krytycznych, zakupiony ze środków projektowych. Zakup wstrzykiwacza kontrastu do 

pracowni RTG/TK, 80 000 zł., był to koszt własny. Zakup dwóch defibrylatorów modułowych, były to 

fundusze projektowe. Zakup kontenera sanitarnego na odpady, był to projekt. Zakup lampy operacyjnej 

na blok operacyjny, były to środki własne. Zakup dwóch stołów operacyjnych, były to środki własne. 
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy nie dało się tego zakupu gdzieś wcisnąć, 

bo to duży koszt. Zapytała o zakup ambulansu typu B+C wraz z wyposażeniem, dopytała czy jest to 

leasing. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że jest to leasing i finansowane ze środków 

własnych. Zakup dwudziestu dwóch urządzeń sterylizujących, był to projekt. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, dlaczego brakuje średnio co miesiąc  

300 000 zł.? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, ze  nie wie jak będzie teraz, Covida cofnięto, 

czyli odpadają potężne problemy, które były z nim związane.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, na czym mogliby zaoszczędzić, żeby w miarę 

wyjść na prostą. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nawet jeżeli się uda jeszcze gdzieś te 

koszty zmniejszyć, to 400 000 zł., to jest bardzo dużo. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że jest to niepokojące. Skąd chcą wziąć 

środki, żeby wyjść na zero.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że gdyby mieli wisieńkę na torcie, czyli 

oddział to jest jedna rzecz. W tym momencie zamykają tylko ZOL na plus. Poradnie oczywiście na plus, 

tam nie ma dyskusji. Nawet paradoksalnie nocna i świąteczna opieka jest na zero. Izba wychodziła na 

plus, bo były jeszcze jakieś testy opłacane, więc tu jest dobrze. Natomiast interna, chirurgia i pediatria 

na minus. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zauważyła, że zabraknie 4 800 000 zł., rocznie.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – powiedział, że może być tak, że nadrobi dużo ZOL, tak jak 

w tamtym roku, kiedy wpłynęło kilkaset tysięcy z nadwykonań na ZOL-u. Proponują ciągle zwiększenie 

ryczałtu na ZOL, większą ilość łóżek, natomiast nie mają personelu żeby udowodnić, że tak można 

zrobić, więc na razie liczą, że będą po prostu te nadwykonania wypłacać. Stąd też nacisk żeby zostatał 

ten mini ZOL, bo to są pieniądze godne i nie jest w stanie personel tego skonsumować, dużo mniej 

lekarzy, tam lekarz jest tylko z doskoku, to jest duża różnica.   

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zauważyła, że to wygląda nieciekawie, bo jeżeli  

400 000 zł. brakuje co miesiąc, to 4 800 000 zł. wychodzi na minusie na koniec roku, bez żadnego 

wpływu na to co się wydarzy. Zapytała, kto teraz czuwa nad tym, ile jest zabiegów i nad salą operacyjną? 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – i nad tym, kto wchodzi na salę i o której godzinie? 
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że w tej chwili jest to polecenie służbowe,  

że mają to ustalać wspólnie. Tam oczywiście koordynuje lekarz anestezjolog, który jest w tym 

momencie na dniówce. Grzegorz Kasalik, który jest szefem na anestezjologii. Środy są ustalone, bo 

środy są doktora Hołyńskiego i urologów, więc jest już schemat utarty. Natomiast w pozostałych dniach 

jest kilku operatorów, więc pielęgniarki na bieżąco koordynują sytuację razem z zespołami oddziałów.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że chodzi o to, żeby nie powtórzyła nam 

się sytuacja z 2021 r. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  powiedział, że dodatkową rzeczą jest sprawa, którą zrobił 

z grafikami, ponieważ przeszli na jednomiesięczny system rozliczeniowy, bo do tej pory mieli 

trzymiesięczny. Był to nieodwracalny krok, to nie było obowiązkowe, ale tak im sugerowali i po analizie 

lepiej się rozlicza, bo na bieżąco wiadomo, czy będą nadgodziny i dyżury medyczne czy nie. Oczywiście 

grafiki z definicji mają być układane w większości miejsc ratownictwa, bo tam jest najtrudniej, bez 

dyżurów medycznych i nadgodzin, bo ich nie można planować oficjalnie. Ta kontrola pozwoliła na 

zmiany. Zabrał jeden dzień anestezjologom, bo ich było za dużo ewidentnie, w następnym miesiącu 

kolejny odejdzie żeby nie było tak, że na rano codziennie było po trzech, a to kosztuje i nie ma takiej 

potrzeby. Później dochodziło do sytuacji, że nieuprawniony zespół instrumentariuszek stawał do stołu,  

a wśród nich młodzież, która jeszcze nie ma kursów pokończonych. Jeżeli staje wyłącznie młodzież 

samodzielnie to jest niedopuszczalne, a to było wymuszane przez operatora. Te panie i panowie są tam 

rzeczywiście pod odstrzałem operatorów. Większość z nich zachowuje się z wyrozumiałością, natomiast 

każdy z nich jest inny. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że nie może być tak, że sami będą sobie 

uzgadniać.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –powiedział, że już teraz nie ma problemu, kto kiedy ma 

robić, tylko generalnie największym problemem jest to co robią,  

 

 

 

 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zasugerowała, że trzeba powołać lekarza pełniącego 

obowiązki Dyrektora ds. Medycznych, który zapanuje nad tym w jakiś sposób.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nie uda się zapanować. 
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że musi ktoś zapanować, ta sytuacja jest 

nie do pomyślenia.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  

 

 

 

 

 

 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zasugerowała, że może opłacają się te spoza powiatu. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zaprzeczył, ponieważ dokładają środki do ginekologii. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że należy sprawdzić procedurę oraz jaki 

jest koszt.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – powiedział, że dobrze byłoby wiedzieć, bo jak 

przestanie się opłacać, to przynajmniej będą leczone nasze pacjentki.  

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – zauważył, że doktor Juszczyk ma 60% ludzi spoza Powiatu 

i jemu się opłaca.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że istnieje różnica, ponieważ to jest 

monotematyczny szpital, jeden personel, nie ma nadgodzin, nie ma dyżurów, nie ma za dużo leków, tam 

jednak nie ma takich pacjentów.  

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – zauważył, że jest tam jeden człowiek, który rządzi.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A –  powiedział, że szanuje doktora Juszczyka, bo naprawdę 

dobrze zarządza szpitalem.  

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – zauważył, że szpital w Białej ma co roku milion lub dwa 

miliony zysku. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zauważył, że ma akredytację, a z tytułu akredytacji dostaje 

większe pieniądze. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zasugerowała, że tutaj też można zrobić akredytację.  
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że będą ją w tym roku zaczynali, bo jest 

nowe rozporządzenie, proces muszą zrobić kompleksowo.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu –  
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Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zasugerowała, że ktoś musi tego pilnować.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, czy są jakieś zaległości w stosunku do lekarzy 

kontraktowych? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że na razie nie. Oprócz pana Doktora 

Klimczaka, gdzie istnieje100 tys. zaległości.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, za co są te zaległości? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że są jeszcze z tamtego okresu, ciągle nie ma 

5 sztuk dokumentacji z 2020 r. i około setki co najmniej z 2021 r.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – zapytał, jak można rozliczyć 2020 r. z NFZ jak jeszcze 

nie ma dokumentacji.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że przedstawiane jest w formie tabelarycznej. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – powiedziała, że w przypadku gdy przyjdzie kontrola  

i nie będzie dokumentacji, to będą problemy.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że doktor przestał się upominać  

o te 100 tys. zł. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, czy jest to celowe działanie? 

Pani Katarzyna Benroth-Kurpiel – zasugerowała, żeby napisać do niego oficjalne wezwanie.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zwróciła uwagę, że powinny być zapisy w umowie.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że są  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – powiedziała, że tym bardziej trzeba się powołać  

i coś z tym zrobić.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – poinformowała, że chodzi o  rozliczenie z NFZ.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – stwierdził, że tu zawsze istnieje duże ryzyko. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zapytała, czy bariatria nadal funkcjonuje.   
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że nie. Ostatnio zwrócili cieśnie,  

pan doktor Kołecki został w sporej części obciążony, chyba w 50 %. Za doktora Miśtę też się rozliczyli 

pół na pół, nie była to duża kwota, ale jednak.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zapytała, czy zabiegi bariatryczne są jeszcze robione? 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – zaprzeczył i poinformował, że później opaski zostały 

wycofane, historia była zawiła. Zdarzył się jeszcze pacjent, który miał coś, gdzieś założone i trzeba było 

to usunąć. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – poinformowała, że pamięta osoby, które przyjeżdżały spoza 

Powiatu i sobie chwaliły.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że ludzie szukają takich miejsc gdzie się robi 

coś szybko, tak jak było z ginekologią, dziewczyny szukają takich miejsc w Polsce, bo bardziej im się 

opłaca przyjechać z Gdańska do Prudnika. Rzeczywiście ponad połowa jest spoza powiatu, a jeszcze 

spora cześć jest spoza województwa.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – 

 

 

                                                                                           Poinformował, że muszą zwiększać w miarę 

możliwości przychody własne, komercyjne i to jest robione sztucznie podwyżkami, ale jest to 

efektywne. Istnieje wstępna kalkulacja POZ na tysiąc, dwa, trzy, pięć tysięcy pacjentów. Kwoty rzędu 

20 tysięcy, gdzie się już pojawiają jako możliwy dochód w krótkim czasie. Natomiast od pół roku jest 

taki plan, który w tej chwili jest testowany w rozmowach z bankiem i z potencjalnym dostawcą, czyli 

rezonans. Ponieważ tomografie są teraz w każdej szafie, wszędzie gdzie się nie poruszymy jest tomograf 

i jego powszechność jest tak dostępna, że tutaj nie da się wygrać, tym bardziej, że dwa szpitale  

w Głuchołazach dostały pieniądze i tomograf, Biała również ma tomograf. Głuchołazy płacą 20 tysięcy 

co miesiąc za tomografy i już nie będą. Więc stąd rozmowa z bankiem o pożyczce medycznej na 

używany rezonans półtora teslowy, podobny jak jest w Głuchołazach.  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zapytała, ile on kosztuje. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że używany, w wersji kontenerowej, bo 

inaczej się już nie da, bo jest dużych rozmiarów, rocznik 2013 to koszt 3 300 000 zł. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu – zasugerowała, że może lepiej poczekać na uruchomienie 

środków dla szpitali. 
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Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – poinformował, że to będzie komercyjne, bo nie dostaną 

kontraktu z NFZ.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zapytała, ile kosztuje takie badanie. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że 600-700 zł., to jest średnia cena, przy  

8 pacjentach dziennie, 8-9 godzinach pracy wychodzi 5 600 zł., licząc dwadzieścia parę dni w miesiącu 

to jest kwota ponad 100 tys. zł.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu – zauważyła, że trzeba jeszcze odliczyć koszty.  

Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A – odpowiedział, że koszty wychodzą w granicach  

40-50 tys. zł. (25 tys. zł. to koszt personelu, prąd około 15 tys. zł.), więc przy minimalnej liczbie 

pacjentów, których musimy zdobyć jesteśmy w stanie to poprowadzić.  

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – podziękował Prezesowi za udzielenie informacji  

i przystąpił do głosowania nad informacją o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 2021 r. 

Zarząd Powiatu skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 2021 r. 

Następnie Zarząd Powiatu przyjął informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. wg. stanu na dzień 31 stycznia 2022 r. 

3) Pan Witold Rygorowicz, Prezes PCM S.A przedstawił ponadto sprawozdanie finansowe 

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za rok obrotowy obejmujący okres od  

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Poinformował, że kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2020 r. 

wynosi 10 604 050,00 zł., i dzieli się na  212 018 akcji. Zarząd Spółki uchwałą nr 5/XVII zarządził  

z dnia 24.08.2021 r. zarządził przeznaczenie osiągniętego w 2020 r. zysku na podniesienie kapitału 

zapasowego o kwotę 366 806,74 zł. oraz na podniesienie kapitału rezerwowego o kwotę 366 806,74 zł. 

Stratę za rok 2021 Zarząd PCM S.A. zaproponował, aby pokryć wg następującego algorytmu: strata 

netto za 2021 r. 2 279 981,15 zł: 1 479 981,15 zł. – wartość straty netto pokryta z kapitału zapasowego; 

800 000,00 zł. – wartość straty netto pokryta z kapitału rezerwowego. Osiągnięte w roku  

2021 przychody ze sprzedaży produktów są większe od przychodów ogółem w roku 2020 o kwotę 

7 881 020,44 zł., przy czym przychody sprzedaży świadczeń zdrowotnych w roku 2021 są większe  

o kwotę 6 650 020,08 zł. od przychodów ze świadczeń zdrowotnych w roku 2020. Przychody wyłączone 

spod opodatkowania w kwocie 1 509 475,97 zł., stanowią część dotacji odpowiadającej odpisowi 

amortyzacyjnemu z tytułu zadań z dofinansowaniem PFRON, ZPORR, POIŚ oraz EFRR. Koszty 

przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w kwocie 833 969,21 zł. Rachunek 

przepływów pieniężnych odzwierciedla wynik kasowy na koniec roku obrotowego w kwocie 
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2 185 896,75 zł., co wynika z kwoty przepływów netto 3 160 557,26 zł. oraz środków pieniężnych na 

początek okresu. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za rok 2021 r. wynikające z zawartych 

umów o pracę wyniosło 150 000,00 zł. Zgodnie ze statutem PCM S.A. członkom Rady Nadzorczej 

przysługuje wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji, które łącznie za 2021 r. wyniosło 29 065,00 zł. 

Bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23 087 700,87 zł; 

po stronie zysków i strat kwotą straty netto -2 279 987,15 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Cd. Ad. 7 

8) Pan Adam Piotrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021. 

Poinformował, że głównym celem działalności był nadzór nad warunkami sprzyjającymi zdrowiu 

mieszkańców powiatu prudnickiego, nadzorowano i monitorowano: sytuację epidemiologiczną chorób 

zakaźnych; jakość wody do spożycia; stan sanitarno- techniczny obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej; stan sanitarny obiektów żywnościowo- żywieniowych zakładów opieki zdrowotnej, 

placówek nauczania i wychowania, obiektów turystyczno- wypoczynkowych i innych obiektów 

użyteczności publicznej; warunki zdrowotne środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu 

chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Priorytetem Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku w 2021 r. było podejmowanie działań mających na celu 

ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 poprzez identyfikację i izolację 

osób zakażonych, poddawanie kwarantannie osób narażonych na zakażenie oraz prowadzenie działań 

profilaktycznych i informacyjnych. Oprócz wykonywania działań związanych ze zwalczaniem 

pandemii COVID-19 inne zadania statutowe realizowano w ograniczonym zakresie. W zakresie 

działalności kontrolno– represyjnej w 2021 r. przeprowadzono ogółem 12 856 kontroli, w tym  

11 711 kontroli związanych z wystąpieniem na terenie kraju epidemii COVID-19. Wydano 108 decyzji 

administracyjnych oraz 18 postanowień. Nałożono 3 mandaty karne. Pobrano 372 próbki do badań  

w zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu jakości wody oraz prowadzonego nadzoru 

epidemiologicznego chorób zakaźnych. Próbki dostarczano do laboratorium Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu lub jej oddziału laboratoryjnego w Kędzierzynie-Koźlu.  

W realizacji zadań uczestniczyły oddziały: Higieny Komunalnej, Epidemiologii, Higieny Żywności, 

Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Pracy, sekcje: Higieny Dzieci i Młodzieży, Promocji Zdrowia 

i Oświaty Zdrowotnej oraz pracownicy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Na koniec 2021 r. 

w Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Prudniku zatrudnionych było 21 osób (19 etatów). 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o zadaniach realizowanych  

w 2021 r. przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku. Poinformowała, że do zadań 

Rzecznika Konsumentów należy: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; składania wniosków w sprawie stanowienia  

i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; występowanie do 

przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; wytaczania powództw na rzecz 

konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań; działania o charakterze edukacyjno-

informacyjnym. W 2021 r. zmalała liczba spraw, w których Rzecznik występował do przedsiębiorców. 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, osobiste spotkania były mocno ograniczone, dlatego też w dużej 

ilości przypadków, porady udzielane telefonicznie lub mailowo pomagały rozwiązać problem.  

W większości sytuacji Konsumenci byli bezradni wobec wyczerpania procedury reklamacyjnej. 

Dostrzega się również wzrost wagi spraw, z którymi zgłaszają się konsumenci. Przedmiotowa 

okoliczność pozwala przypuszczać, iż akcje edukacyjne prowadzone od lat zarówno na terenie powiatu, 

jak również w skali kraju skutecznie edukują społeczeństwo w zakresie ich praw. W 2021 r. odbyły się 

trzy spotkania edukacyjne: 23 kwietnia 2021 r. przeprowadzenie ,,Lekcji z ekspertem” dla członków 

Ambasady Ekonomii w ZSO nr 1 w Prudniku w ramach realizacji zadań konkursu ,,Złote Szkoły NBP”; 

13 października 2021 r. spotkanie z uczniami klasy II a oraz klasy II c ZSP nr 2 w Prudniku pt. ,,Choć, 

opowiem Ci bajeczkę, Twoje prawa konsumenckie”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku za 2021 r. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu 

Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. Poinformowała, 

że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie Rada Powiatu w Prudniku, uchwałą nr XXXIII/206/2020 z dnia 30 października  

2020 r. przyjęła do realizacji Program współpracy na rok 2021. Komisja Konkursowa dokonała oceny 

merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała 8 ofert. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie  

w poszczególnych zadaniach przyznano: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – wysokość przyznanego dofinansowania 14 000,00 zł.; wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej - wysokość przyznanego dofinansowania 23 500,00 zł.; turystyka i krajoznawstwo – 

wysokość przyznanego dofinansowania 4 000,00 zł.; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - wysokość 

przyznanego dofinansowania 1 600,00 zł. Ponadto Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą  

Nr 162/550/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
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zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o konkursie wpłynęło 5 wniosków. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej  

i pozytywnie zaopiniowała wszystkie złożone oferty. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie otrzymało  

5 Klubów Sportowych na łączną kwotę 16 400,00 zł. Program Współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi był czterokrotnie poddawany zmianom. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie  

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

za rok 2021. 

Ad. 8 

Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu poinformowała, że w planie pacy Komisji Rewizyjnej na 

2021 r., w miesiącu kwietniu został uchwalony punkt: Informacja o Stowarzyszeniach i Związkach,  

w których Powiat Prudnicki jest członkiem. Powiat Prudnicki jest członkiem: Związku Powiatów 

Polskich, Stowarzyszenia Subregion Południowy, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

oraz Powiatowo - Gminnego Związku Transportu ,,POGRANICZE”. W/w Stowarzyszenia i Związki 

przygotowały sprawozdanie finansowe za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz 

aktywności i kluczowych efektów pracy za okres do dnia 31 marca 2022 r.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o Stowarzyszeniach i Związkach, w których Powiat Prudnicki 

jest członkiem i skierował ją do Komisji Rewizyjnej. 

Cd. Ad. 9 

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

zwiększenia kwoty na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O 

relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”. 

Poinformowała, że Komisja przetargowa zwróciła się z prośbą, o zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć 3 900 000,00 zł., do kwoty oferty z najniższą ceną tj. 9 421 800,00 zł.  

W przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

zobowiązany będzie unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na w/w zadanie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – 

Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976 m – Etap I” i w związku z powyższym podjął decyzję 

o unieważnieniu postępowania. 
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4) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

informację nt. rozliczenia kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez 

Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za I kwartał 2022 r. Poinformowała, że zgodnie z § 6 ust. 1 

pkt 3 umowy WTZ/1/2020 z dnia 30.12.2020 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konwent OO. Bonifratrów przedłożył dokumenty dotyczące 

rozliczenia działalności WTZ za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Wykazane koszty dotyczą 

wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instytucji, które zostały ujęte w 

poszczególnych pozycjach preliminarza kosztów działalności WTZ dla 50 uczestników od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2022 r. Na działalność WTZ w I kwartale 2022 r. Konwent OO. Bonifratrów otrzymał 

kwotę 334.666,62 zł., a wydatkował 278.544,78 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za I kwartał 2022 r. 

5) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie domu 

jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową. 

Poinformowała, że rodzina zastępcza od 11.03.2019 r. prowadzi rodzinę zastępczą zawodową, w której 

obecnie jest umieszczonych 6 dzieci. Pięcioro dzieci pochodzi z Powiatu Prudnickiego, a jedno z Miasta 

Jastrzębie – Zdrój. Rodzina w dniu 24.03.2022 r. złożyła wniosek o zwiększenie limitu wypłaty środków 

finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego. W chwili obecnej rodzina posiada limit kwartalny 

w kwocie 1.500 zł. Jednakże ze względu na wzrost cen za energię, gaz, wodę i odprowadzenie ścieków 

zwróciła się z prośbą o zwiększenie limitu za utrzymanie domu, nie podając kwoty o jaką wnioskują. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową do 

kwoty 8 400 zł. 

6) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie domu 

jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową. 

Poinformowała, że rodzina zastępcza od 01.03.2020 r. . prowadzi rodzinę zastępczą zawodową, w której 

obecnie jest umieszczonych 5 dzieci. Wszystkie dzieci pochodzą z Powiatu Prudnickiego. Rodzina  

w dniu 24.03.2022 r. złożyła wniosek o zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie 

domu jednorodzinnego. W chwili obecnej rodzina posiada limit kwartalny w kwocie 1.500 zł. Jednakże 
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ze względu na wzrost cen za energię, gaz, wodę i odprowadzenie ścieków zwróciła się z prośbą  

o zwiększenie limitu za utrzymanie domu do kwoty 5 000 zł. kwartalnie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową do 

kwoty 8 400 zł. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty  

i Zdrowia o wszczęcie procedury konkursowej na kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku. Poinformowała, że 5-letnia kadencja Pani Katarzyny Cukier, dyrektor 

Poradni kończy się z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu 4 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się” wyraził zgodę na wszczęcie 

procedury konkursowej na kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej o wyróżnienie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Prudniku. 

Poinformowała, że dnia 4 maja 2022 r. przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka. Uroczysty apel z tej 

okazji odbędzie się na terenie Powiatu Prudnickiego – 18 maja 2022 r., na placu KP PSP w Prudniku. 

Na tę okoliczność Komendant zwrócił się z wnioskiem o wyróżnienie wymienionych funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku: kpt. Stanisław Mięczakowski;  

mł. kpt. Łukasz Kamiński; mł. ogn. Damian Browarski; st. ogn. Damian Tarnowski; mł. ogn. Janusz 

Nowak. Wskazani Strażacy na przestrzeni minionego roku wykazali się wyjątkową dyspozycyjnością 

związaną z zajmowanym stanowiskiem służbowym, odpowiedzialnością za podejmowane decyzje 

służbowe oraz zdyscyplinowaniem podczas realizacji zadań służbowych. Ponadto wyróżnili się 

szczególnym zaangażowaniem w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. Ich postawa przyczyniła 

się do uratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia znacznej wartości. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wyróżnienie 5 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku, w związku z przypadającym w dniu 4 maja 2022 r. Międzynarodowym 

Dniem Strażaka. 

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

zmiany statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu Pogranicze. Poinformowała, że uchwałą  

nr 25/V/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniono zapisy statutu dotyczące: w § 17 uchylono zapis  

ust. 3, iż do kompetencji Zgromadzenia należy ,,powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego 
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Związku”; dodano zapis w § 18 ust. 2a, ,,Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia zgromadzenia oraz 

materiały, o których mowa w ust. 2 doręcza się Członkom Zgromadzenia drogą elektroniczną na podany 

przez nich adres e-mail. Na wniosek Członka Zgromadzenia informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzednim mogą być przekazane za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej lub w inny 

uzgodniony z nim sposób”; zmieniono zapis § 18 ust. 5, który otrzymał brzmienie: ,,Na wniosek Zarządu 

lub co najmniej ¼ statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać 

posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku”; zmieniono zapis § 18 ust. 

6, który otrzymał brzmienie: ,,Do zmiany porządku obrad posiedzenia zgromadzenia zwołanego  

w trybie określonym w ust. 5, stosuje się ust. 3, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda 

wnioskodawcy”; dodano zapis w § 18 ust. 9, który otrzymuje brzmienie: ,,Postanowienia ust. 2 i ust. 8 

w zakresie terminów zawiadomienia o posiedzeniu  Zgromadzenia nie mają zastosowania do 

posiedzenia zwołanego w trybie ust. 5”; w § 35 uchylono zapis pkt. 7, do zadań Przewodniczącego 

Zarządu należy w szczególności ,,kierowanie Biurem Związku”; zmieniono zapis § 41 ust. 2, który 

otrzymał brzmienie: ,,Przewodniczący Zarządu zatrudnia i zwalnia Kierownika Biura Związku”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze zmianami w statucie Powiatowo-Gminnego Związku Transportu 

,,Pogranicze” i nie wzniósł zastrzeżeń co do treści. 

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

Drogownictwa w sprawie wycinki 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Głogówek w miejscowości Ciesznów (DP 1212 O relacji Gościęcin – 

Szonów). Poinformowała, że dnia 30.03.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła 

prośba o ponowne rozpatrzenie w/w sprawy. Na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. Zarząd Powiatu 

nie wyraził zgody na usunięcie przedmiotowego drzewa. Uznano, że ze względu na bardzo dobry stan 

drzewa oraz bezpieczną lokalizację, która nie utrudnia ruchu na drodze, możliwa jest jedynie pielęgnacja 

polegająca na przycięciu korony drzewa. Wydział Drogownictwa po przeprowadzeniu ponownych 

oględzin podtrzymuje poprzednie stanowisko. Drzewo nieznacznie przechyla się w stronę jezdni  

w związku z tym pielęgnacja polegająca na przycięciu korony drzewa znacznie poprawi jego statykę. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wydziału i wyraził zgodę na przeprowadzenie pielęgnacji  

1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Głogówek w miejscowości Ciesznów, polegającej na przycięciu korony drzewa. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek pracownika Referatu 

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o objęcie patronatem honorowym Starosty Prudnickiego oraz 

wsparcia finansowego i rzeczowego konkursu o miano najlepszego Rolnika indywidualnego i Firmy 
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przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych pod nazwą ,,AGRO LIGA”, organizowanych 

przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Referat rekomenduje zakup nagród rzeczowych dla 

laureatów konkursu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup nagród rzeczowych w wysokości 500 zł. dla laureatów, 

konkursu o miano najlepszego Rolnika indywidualnego i Firmy przetwórstwa rolno – spożywczego  

i usług rolniczych pod nazwą ,,AGRO LIGA”. 

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

Drogownictwa o wydanie pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, do reprezentowania Powiatu 

Prudnickiego Panu Arkadiuszowi Żurakowskiemu, w związku z opracowaniem dokumentacji 

technicznej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik 

– Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m”. Poinformowała, że 

w związku z możliwością zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego, projektant chce 

wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o wydanie takiego zwolnienia. Powyższy wniosek 

można złożyć tylko w wersji elektronicznej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Żurakowskiemu do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego, w związku z realizacją opracowania dokumentacji technicznej dla zadania  

pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik-Śmicz na terenie gminy 

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

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

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Prudnickiego. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych od 23 września 2020 r. wszystkie 

strony internetowe podmiotów publicznych, a od 23 czerwca 2021 r. wszystkie aplikacje mobilne 

podmiotów publicznych, powinny być dostępne cyfrowo, czyli przyjazne dla osób  

z niepełnosprawnościami. W dniu 7 lutego 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło 

pismo Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie  i skoordynowanie 

działań niezbędnych do wdrożenia wymagań w/w ustawy na stronach internetowych i aplikacjach 

mobilnych należących do Powiatu Prudnickiego (Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz jednostek 

podległych). W związku z w/w pismem z dniem 9 lutego podjęto następujące działania: dokonano 

analizy i ustaleń w zakresie stron internetowych Powiatu Prudnickiego i Starostwa Powiatowego  

w Prudniku, w tym procedury skargowej, deklaracje dostępności poddano przeglądowi i aktualizacji; 

wysłano informację mailową do jednostek podległych dot. podjęcia stosownych działań niezbędnych 
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do wdrożenia wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na podstawie otrzymanych informacji ustalono,  

iż jednostki, które posiadają strony internetowe dostosowane do minimalnych wymagań ustawy, 

opublikowały deklaracje dostępności oraz procedury skargowe: ORiOP w Racławicach Śląskich, ZOZ 

w Białej, PUP w Prudniku, PCPR w Prudniku, SOSW w Prudniku. Jednostki, których strony 

internetowe nie są dostosowane do minimalnych wymagań ustawy, których strony nie widnieją  

w wykazie stron internetowych prowadzonych przez Departament Społeczeństwa Informatycznego 

KPRM lub które nie opublikowały deklaracji dostępności dla każdej strony internetowej lub nie opisały 

procedury skargowej: CKZiU w Prudniku, ZSO Nr 1 w Prudniku, ZSR w Prudniku, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku, ZS w Głogówku, DPS w Prudniku. Proponuje się 

wystosować pismo do jednostek, których strony internetowe nie spełniają minimalnych wymagań 

s\ustawy o dostępności cyfrowej, celem podjęcia przez Dyrektorów jednostek niezwłocznych działań, 

niezbędnych dla wdrożenia w/w wymagań. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił wystosować pisma do jednostek, których strony internetowe nie spełniają 

minimalnych wymagań ustawy o dostępności cyfrowej, celem podjęcia przez Dyrektorów jednostek 

niezwłocznych działań, niezbędnych dla wdrożenia w/w wymagań. 

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

akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc marzec 2022 r. 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. Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie 

częściowe z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 13.04.2022 r. Do sprawozdania 

dołączono komplet dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc marzec br. 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. 

15) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zaproponował, aby ponownie wystąpić do 

Burmistrza Prudnika z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych,  

z przeznaczeniem na dotację celową, w celu wspólnej realizacji inwestycji, w zakresie dostosowania 

pomieszczeń na Poradnię Zdrowia Psychicznego, która zwłaszcza w dobie zagrożeń pandemią Covid-

19 i jej skutkami, oraz kryzysem wojennym na Ukrainie, jest niezbędna dla społeczeństwa Ziemi 
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Prudnickiej, którego spora część cierpi na zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, depresję  

i alkoholizm. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił wystąpić z prośbą do 

Burmistrza Prudnika. 

Ad. 10 

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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