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 Protokół Nr 42/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 09 maj 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 Komisji 

odbyło się w hybrydowym trybie obradowania. 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,  

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

uczestniczące w jej posiedzeniu. 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji 

uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.  

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego z rok 2021 r. wraz z opinią RIO  

    o tym sprawozdaniu.  

6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Prudniku.  

7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że omyłkowo został zapisany 

punkt 5 posiedzenia, winno być „Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za rok 

2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za rok 2021, wraz z opinią RIO  

o tym sprawozdaniu” i poddała zmianę pod głosowanie. 

Komisja przyjęła zmianę nazwy punktu 5 ,,jednogłośnie”. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

Nr 41/2022 z posiedzenia z dnia 26.04.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 
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Ad. 4. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego.  

 Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że punkt 4. „Omówienie 

Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego” zostanie omówiony na sesji Rady Powiatu, ze względu na 

krótki czas na zapoznanie się z obszernym materiałem.  

Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za rok 2021 oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za rok 2021, wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Bożena Wróblewska, poinformowała, że na 

dzisiejszym posiedzeniu rozpatrywane będzie sprawozdanie finansowe Powiatu za 2021 r., 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. oraz Komisja zapozna się z Opinią Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnik Powiatu, Panią Larysę Zamorską, o omówienie 

Sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za 2021 r.  

Pani Skarbnik poinformowała, że poza sprawozdaniem z wykonania budżetu, Komisja 

rozpatruje również sprawozdanie finansowe. Jest to zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych.  

Komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego,  składającego się z: 

1) bilansu, 

2) rachunku zysków i strat, 

3) zestawienia zmian funduszu, 

4) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

5) informację dodatkową. 

Na pytania członków Komisji informacji i wyjaśnień udzielała Skarbnik Powiatu oraz Starosta 

Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski. 

Bilans sporządzony na 31 grudnia 2021 r. odzwierciedla salda kont aktywów i pasywów wszystkich 

jednostek budżetowych Powiatu Prudnickiego. 

Nastąpił korzystny wzrost wartości aktywów trwałych o 3.746.279,73 zł. 

W bilansie wartość aktywów trwałych wykazuje się w  wartości netto, tj. po pomniejszeniu  

o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. 

Akcje i udziały wykazują wartość 10.614.050 zł. – są to akcje PCM SA w Prudniku, gdzie powiat jest 

głównym udziałowcem (10.604.050 zł.) oraz udziały w spółce PKS Głubczyce (10.000 zł.). 

Aktywa obrotowe wykazują zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 231.792,62 zł. 
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W pasywach dodatni wynik finansowy netto wynosi 9.870.733,48 zł. i jest wyższy niż w roku 

poprzednim o kwotę 7.153.325,90 zł.  

Fundusz wzrósł do roku poprzedniego o kwotę 11.772.697,13 zł. 

Zobowiązania długoterminowe wykazują wartość 582.500 zł.(jest to zobowiązanie na wykup akcji od 

OPTIMA).  

Zobowiązania krótkoterminowe wykazują wzrost do roku ubiegłego o 268.584,94 zł., a fundusze 

specjalne wykazują spadek w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 262.286,50 zł. Ogółem suma 

bilansowa wzrosła o 3.978.072,35 zł. 

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej powiatu w 2021 r. wzrosły  

o 330.106,93 zł./dochody budżetowe/   

Koszty działalności operacyjnej ogólnie wzrosły o 5.604.603,92 zł., wzrosły w pozycji: 

- amortyzacja                                                                                  około   856.000 zł., 

- usługi obce        około 2.450.000 zł., 

- podatki i opłaty       około     62.000 zł., 

- wynagrodzenia                                                                             około 1.957.000 zł., 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                około    291.000 zł., 

- inne świadczenia finansowane z budżetu                                     około     449.000 zł. 

                                                                                                                    6.065.000 zł. 

Natomiast zmalały w pozycji:   

- zużycie materiałów i energii                                                          około    294.000 zł., 

- pozostałe koszty rodzajowe                                                            około    166.000 zł., 

                                                                                                                       460.000 zł. 

Pozostałe przychody operacyjne zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 1.849.944,04zł.: 

- wzrósł zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 10.000 zł., 

- zmalały dotacje o 5.136.330,67 zł., 

- wzrosły inne przychody operacyjne (w tym subwencje) o 3.276.386,63 zł. 

Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 48.553,73 zł. 

Przychody finansowe zmalały o 18.884,12 zł. 
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Koszty finansowe zmalały o  kwotę 38.552,98 zł. 

Ogółem zysk z całokształtu działalności powiatu w kwocie 9.870.733,48 zł. wykazuje tendencję 

spadkową w stosunku do 2020 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 

Na podstawie danych bilansu i rachunku zysków i strat, sprawozdań budżetowych  

o dochodach i wydatkach za 2021 r. oraz obrotów konta 800 Fundusz jednostki, wykazano zwiększenia 

i zmniejszenia funduszu oraz zysk netto za 2021 rok.  

Stan funduszu na koniec roku wykazał wzrost o 11.772.697,13 zł. 

W sprawozdaniu wykazano salda kont budżetu na 31 grudnia 2021 r. 

W aktywach przedstawiono stan kont środków pieniężnych budżetu w kwocie 12.673.834,16 zł., oraz 

należności dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych  

w kwocie 472.984,56 zł.  

W pasywach wykazano: 

- zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i obligacji w kwocie 22.569.106 zł. /dług publiczny 

powiatu/, który zwiększył się o 361.310 zł. w stosunku do 2020 r.; 

- pozostałe zobowiązania w kwocie 245.036,42 zł./opłata ewidencyjna + środki PFRON/, które zmalały 

o kwotę 679.373,80 zł. w stosunku do roku poprzedniego; 

- nadwyżkę budżetu w wysokości 3.519.293,80 zł.; 

- rezerwę na wydatki niewygasające w wysokości 539.537,40 zł., 

- skumulowany niedobór na zasobach budżetu za poprzednie lata wynosi 14.933.550,48 zł.; 

- rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozchodów z tytułu subwencji oświatowej na styczeń 2022 r., 

otrzymanej w grudniu 2021 r. w kwocie 1.466.431 zł., dotacji celowej z budżetu państwa na Komendę 

Powiatową PSP w Prudniku, otrzymanej w grudniu 2021 r. w kwocie 280.000 zł. oraz środki z Funduszu 

Pracy w kwocie 500 zł. na 2022 – koszty obsługi. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska, zapytała członków Komisji, czy są jeszcze 

jakieś pytania lub wnioski dotyczące w/w sprawozdania.  

Wobec ich braku Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania nad sprawozdaniem 

finansowym Powiatu Prudnickiego za 2021 r. Komisja w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” i 2 głosami ,,wstrzymującymi się” przyjęła w/w sprawozdanie. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o omówienie oraz przedstawienie Opinii Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu. 
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Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska odczytała treść uchwały Nr 104/2022 z dnia  

27-04-2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r. Skład Orzekający RIO 

pozytywnie zaopiniował przekazane im sprawozdanie.  

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska poinformowała, że sprawozdanie składa się z części opisowej 

i tabelarycznej. Sprawozdanie to musi być sporządzone w takiej samej szczegółowości jak sporządzana 

jest uchwała budżetowa. Przypomniała, że budżet Powiatu Prudnickiego na 2021 r. uchwalony został 

29 grudnia 2020 r. Powiedziała, że Rada Powiatu w roku 2021 zmieniała budżet  

14 razy, a Zarząd Powiatu dokonywał zmian 46 razy. W sprawozdaniu wyszczególnione są wszystkie 

uchwały organów zmieniające budżet.  

Pani Skarbnik poinformowała, że budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 63.919.404 zł, 

w  tym: dochody bieżące 59.098.052 zł. i dochody majątkowe 4.821.352 zł. 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła wykonanie planu dochodów ogółem w działach: 

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 77,3 % 

- 020 – Leśnictwo – 96,9 % 

- 600 – Transport i łączność –  94,1 % 

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 92,8 %  

- 710 – Działalność usługowa – 99,3 % 

- 750 – Administracja publiczna – 92 %  

- 752 – Obrona narodowa – 100 % 

- 754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,8 % 

- 755 -  Wymiar sprawiedliwości – 100 % (Nieodpłatna pomoc prawna) 

- 756 – Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 108,3 % 

- 758 – Różne rozliczenia – 100 %  

- 801 – Oświata i wychowanie – 97,3 % 

- 851 – Ochrona zdrowia – 100 % 

- 852 – Pomoc społeczna – 99,5 % 

 - 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 89,1 % 
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 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,5 % 

- 855 – Rodzina – 101,4 % 

 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,4 % 

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96,9 % 

- 926 – Kultura fizyczna – 99,8 %  

Razem dochody bieżące plan po zmianach 67.684.163,06 zł., wykonano w kwocie 68.019.042,46 zł.,  

tj. 100,5 %. Natomiast przychody na plan po zmianach 11.463.913,52 zł., wykonano w kwocie  

12.251.865,52 zł., tj. 106,9 %. Ogółem dochody bieżące i przychody wykonano w 101,4 % - na plan po 

zmianach 79.148.076,58 zł., wykonano 80.270.907,98 zł. 

Następnie omówiono wykonanie planu dochodów majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3. Na 

ogólne wykonanie 7.811.576,22 zł., czyli 79,3 % na które składa się: 

- Transport i łączność – 404.188,09 zł. (102,6 %) 

- Gospodarka mieszkaniowa – 595.000,00 zł. (74,4 %)  

- Administracja publiczna – 65.000,00 zł. (100 %) 

- Obrona narodowa – 150.000,00 zł. (100 %) 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.323,99 zł. (100,8 %) 

- Różne rozliczenia – 4.000.000 zł. (100 %) 

- Oświata i wychowanie – 1.006.715,80 zł. (31,8 %)  

- Ochrona zdrowia – 360.000,00 zł. (100 %) 

- Gospodarka komunalna – 1.197.281,92 zł. (179,8 %) 

Załącznik Nr 4 przedstawia wykonanie wydatków bieżących i rozchodów budżetu. Jest on sporządzany 

również według działów i rozdziałów. Są one dzielone na grupy zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

na – wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki na działalność bieżącą (statutową) i świadczenia na 

rzecz osób fizycznych. Poza tym jeżeli są projekty ze środków europejskich, to również należy je 

oddzielnie pokazać.  

Wykonanie ogółem - wydatki bieżące 61.766.508,80 zł., co daje 92,6 %, natomiast rozchody wykonano 

na 4.616.310,00 zł., co daje 100 % wykonanego planu. Ogółem wydatki i rozchody na plan po zmianach 

71.335.618,58 zł., wykonano 66.382.818,80 zł., tj. 93,1 %. 
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Wydatki majątkowe: 

- W dziale 600 Transport i łączność - wykonano 629.706,25 zł., co daje 13,8 % wykonanego planu; 

- W dziale 630 Turystyka – wykonano 257.485,02 zł., co stanowi 95,3 %, 

- W dziale 710 – Działalność usługowa – 118.675,82 zł., co stanowi 99,2 % wykonania planu, 

- W dziale 750 Administracja publiczna - wydatkowano 222.067,50 zł., czyli 32,5 %.  

- W dziale 752 Obrona narodowa – wydatkowano 207.924,98 zł., czyli 74,3 % planu, 

- W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano 6.186.431,33 zł., co stanowi 89 %, 

- W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano 1.635.641,08 zł., (99,6 %), 

- W dziale 852 Pomoc społeczna 408.050,00 zł., czyli 23,2 %, 

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.418.371,50 zł., czyli 99,3 % wykonania, 

Ogólne wykonanie planu wydatków majątkowych wynosiło 11.084.353,48 zł., co daje 62,8 % 

zakładanego planu. 

Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska omówiła następnie załącznik Nr 6 - Realizacja przyznanych 

i  wykorzystanych dotacji dla innych podmiotów oraz zadań powierzonych na podstawie porozumienia 

(umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania te realizowane były w  następujących 

dziedzinach: turystyka, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, oświata i wychowanie, 

ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina, 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura 

fizyczna. 

Załącznik Nr 7 – to informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego, w której opisany jest stopień realizacji przedsięwzięć. Dalej przedstawiony jest stopień 

realizacji prognozy długu. Zaplanowano zadłużenie Powiatu na 31.12.2021 r. na poziomie 24.981.154 zł.  

Dług publiczny Powiatu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 23.759.222,77 zł., co stanowi 30,6 % planu 

dochodów. Powiedziała, że w informacji przedstawiono szczegółowo w jakich wysokościach i w jakich 

bankach pozostały do spłacenia zaciągnięte kredyty, a także wysokości oprocentowania tych kredytów. 

Powiat Prudnicki spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników 

zadłużenia, oraz wypracowuje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.  
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Pani Skarbnik omówiła również: 

- załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji 

rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatków sfinansowanych tymi dotacjami. Plan 

dochodów wykonano w kwocie 9.478.628,49 zł., tj. 99,5 %, oraz wydatków w kwocie  

9.478.628,49 zł., tj. 99,5 %. 

- załącznik Nr 9 – Realizacja projektów ze środków europejskich za 2021 r. Wydatki bieżące wykonano 

1.055.777,92 zł., co stanowi 31,9 % planu, wydatki majątkowe wykonano 5.770.741,56 zł., co stanowi 

90,9 % planu.  

- Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego – 2021 r. 

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2021 r.  

W 2021 r. przychody z działalności wyniosły 15 977 162,62 zł., co stanowi 127,31 % wykonania planu 

rocznego. Przychody są wyższe od zaplanowanych, ponieważ Szpital decyzją Wojewody Opolskiego 

do dnia 04.05.2021 r. oraz ponownie od dnia 03.12.2021 r. realizował świadczenia zdrowotne w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przychody finansowe – wykonanie 

140,83 %. Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie 

126,43 %. Środki na wydatki majątkowe zostały wydatkowane w 240,92 %. Koszty działalności 

wyniosły po korekcie 13 471 544,55 zł., co stanowi 119,08 %. 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła informację o stanie nieruchomości mienia komunalnego Powiatu 

Prudnickiego według stanu na dzień 31.12.2021 r., która została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 

3 ustawy o finansach publicznych. Zawarto w niej następujące dane: 

- dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, 

użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 

- o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia 

poprzedniej informacji związanych z nabywaniem i zbywaniem mienia , 

- o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 

z  wykonywania posiadania, 

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Załącznik Nr 1 jest wykazem wszystkich nieruchomości Powiatu Prudnickiego. Natomiast w załączniku 

Nr 2 przedstawiono informacje o posiadanych przez Powiat Prudnicki akcjach i udziałach w spółkach. 

W trakcie omawiania Sprawozdania Pani Skarbnik odpowiadała na pytania członków Komisji.  
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Bożena Wróblewska podziękowała za omówienie 

Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego.  

Skarbnik Powiatu przypomniała, że sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Prudnickiego za 2021 r. podlegają rozpatrzeniu przez Radę Powiatu i wraz z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu, są podstawą wypracowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.  

Przewodnicząca podziękowała Pani Skarbnik za udział w Komisji i pomoc w realizacji tego 

punktu posiedzenia. Zapytała również członków Komisji, czy są jeszcze jakieś pytania lub wnioski 

dotyczące tego punktu porządku posiedzenia.  

Wobec ich braku Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania nad Sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r. Komisja w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”,  

0 głosami „przeciw” i 2 głosami ,,wstrzymującymi się” przyjęła w/w sprawozdanie. 

Ad.6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Prudniku.  

  Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła treść projektu uchwały Nr 1/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku z dnia 09 maja 2022 r., w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu za rok 2021 oraz jej  uzasadnienie. 

Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania lub wnioski dotyczące projektu uchwały.  

Wobec ich braku Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie uchwałę Nr 1/2022  

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu i po 

analizie sprawozdania finansowego za rok 2021.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 1/2022 podjęta została 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”  

i 2 głosami ,,wstrzymującymi się”. 

Komisja Rewizyjna większością głosów pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu 

Prudnickiego za rok 2021 i występuje do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu  za rok 2021. 

Ad.7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pani Bożena Wróblewska - zapytała co stało się z Prezesem PCM S.A.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że teraz rozmowy dotyczą budżetu.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zauważył, że wykonanie budżetu ma również związek ze szpitalem. 
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Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że aktualnie obowiązki Prezesa pełni członek Rady 

Nadzorczej, Pan Duda. Sytuacja w PCM jest poważna, jeżeli chodzi o finanse, konflikty  

i funkcjonowanie. W trakcie sesji została podjęta decyzja o zawieszeniu oddziału ginekologii i lekarz 

został zwolniony. Zostały podjęte kroki żeby tą sytuację zahamować, dlatego Pan Prezes został odwołany.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy Prezes miał odprawę.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że miał miesięczne wypowiedzenie. Nie można było dłużej 

czekać z podjęciem decyzji, ponieważ za pierwszy kwartał odnotowano 1 700 000,00 zł. straty. Sytuacja 

jest krytyczna.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że byłoby inaczej gdyby to były inwestycje.  

Pani Agnieszka Zagórska - dodała, że większość kwoty to wydatki bieżące.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że na wydatki bieżące nie może być kredytu i wydatki nie mogą 

przewyższać dochodów bieżących. Należy tego pilnować.  

Pani Bożena Wróblewska – zapytała, co stało się z tymi pieniędzmi, kto za to odpowiada. Zwróciła uwagę, 

że raczej nie sam Prezes, co z księgową i resztą personelu. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie odpowiada za to księgowa, o wszystkim decyduje Prezes 

i za wszystko odpowiada.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że można skorzystać ze „skargi pauliańskiej”, która polega na 

unieważnieniu umów, jeżeli występują problemy.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że można takie umowy podważyć i z całego majątku jest to 

ściągane. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.  

Pani Bożena Wróblewska – zwróciła uwagę, że ludzie bardzo chwalili Prezesa.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że Prezes jest dobry pod tym względem, że chce robić wszystko 

dla ludzi, ale trzeba różne strony trzymać w garści, finansową, medyczną, inwestycyjną itd.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zasugerował, żeby uśpić Spółkę i połączyć z SP ZOZ.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że SP ZOZ kieruje się innymi regułami.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że nie będzie dobrze, bo każdy kto przyjdzie na zastępstwo 

będzie patrzył na pieniądze. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że teraz zaczną się oszczędności.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że jak zaczną się oszczędności, to będzie się je robiło na 

wszystkim, tylko nie na płacach, bo jak będą oszczędności na płacach, to ludzie zaczną odchodzić.  
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Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że najważniejsze inwestycje strategiczne zostały wykonane. Dla 

Szpitala mogliby podnieść ceny odpłatności za wszystkie zabiegi. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że mają podnosić.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zauważył, że jeżeli część lekarzy na kontraktach odejdzie, to nie będzie miał 

kto pełnić dyżurów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że jest to duże wyzwanie pogodzić jedno z drugim.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że pierwsze co, to trzeba ograniczyć koszty i przychody na 

każdym oddziale. Otrzymała informację, iż Pan Brzozowski zgodził się zostać Prezesem, a Pani Gajewska 

prokurentem. Poinformowała, że zostanie zorganizowane spotkanie, na którym zostanie przedstawiona 

sytuacja szpitala. Należy porozmawiać o sytuacji, która została zastana. Pan Duda został poproszony  

o przygotowanie informacji jak to wygląda, żeby Radni mogli się zapoznać. Teraz nie będą mieli czasu, 

ponieważ będą musieli cofnąć się do tyłu i muszą rozpocząć działania bieżące, więc nie można obciążać 

ich dodatkowo obowiązkami.  

Pani Judyta Walocha – zauważyła, że jeżeli będzie to nieoficjalne spotkanie to nie będzie zarzutu na sesji, 

że ktoś czegoś nie wiedział.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że trzeba teraz dać trochę czasu nowemu Zarządowi, żeby 

mogli popracować, ponieważ nie będzie łatwo, nie wiadomo jak oni z tego wybrnął.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że ma żal, że Radni nie wiedzieli dokładnie o tej sytuacji na 

sesji, kiedy była przyjmowana informacja o sytuacji  PCM, ponieważ na pewno nie głosowaliby za jej 

przyjęciem, gdyby znali wszystkie szczegóły. Dla zwykłych ludzi to będzie niezrozumiałe, że jednego 

dnia przyjmuje się informację o działalności rzeczowej i finansowej PCM, a następnego dnia Zarząd, 

który również ją przyjął odwołuje Prezesa.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że to była „kropka nad i”, to zwolnienie i zawieszenie oddziału 

ginekologicznego.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że takie rzeczy nie powinny być podejmowane samodzielnie, 

ponieważ to nie jest szpital jednej osoby.  

Pani Bożena Wróblewska – zauważyła, że z dnia na dzień nikogo się nie odwołuje i nie zwalnia. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że to nie jest kompetencja Zarządu. W sytuacji Spółki, 

Prezes Zarządu nie musi się nikogo pytać o zdanie, musi jedynie poinformować, ale pytanie co zrobi 

właściciel. Jest pewna płaszczyzna współpracy. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że niestety tej współpracy zabrakło  
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Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że z punktu widzenia Kodeksu Spółek Handlowych są to 

decyzje samodzielne.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że nie mając Dyrektora ds. Medycznych od stycznia, nie 

wiedząc dokładnie jak ten oddział funkcjonuje, zawiesić go i mieć z tyłu głowy, że w przyszłym roku nie 

uda się zdobyć takiego kontraktu na ten oddział, to taka sytuacja jest nie do pomyślenia.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że był za tym, żeby Prezes był z Prudnika, wydawało się,  

że to była wielka szansa dla niego oraz, że szpital zmienił oblicze pod względem komunikacyjnym  

i informacyjnym. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że Zarząd również był przekonywany do końca roku,  

że wszystko jest w porządku i nic się nie dzieje.  

Pani Larysa Zamorska – dopowiedziała, że było zakłamywanie rzeczywistości.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy to wynikało z jego niewiedzy, czy ze świadomego działania.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że trudno to wyczuć.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że przyniósł dobre informacje, został powołany nowy Zarząd, 

Pani Gajewska będzie Prokurentem i Pan Brzozowski Prezesem, czyli Ci co się sprawdzili w przeszłości  

w trudnej sytuacji.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak to będzie umiejscowione, Zarząd wiadomo, ale Prokurent.  

Pan Radosław Roszkowski – odpowiedział, że Prokurent nie jest w Zarządzie.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że Prokurenta wybiera Zarząd i to jest decyzja Zarządu. Zapytał, 

czy to będzie etatowe stanowisko.  

Pan Radosław Roszkowski – odpowiedział, że będzie tak jak było, Prokurent będzie jednocześnie 

Dyrektorem. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że będzie również odpowiedzialny za rozliczenia z NFZ, 

ponieważ kiedyś też to prowadziła.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że takie stanowisko musi być w strukturze.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że jeżeli by nie było to wprowadzą.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zasugerował, że może zostać utworzone stanowisko „Asystent Zarządu – 

Prokurent”. 

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że trudno powiedzieć, czy zmieniła się struktura od czasu 

poprzedniego zatrudnienia.  
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Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że trzeba będzie tą sprawę wyjaśnić.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że teraz jest już spokojniejszy, ponieważ wcześniej utworzyły 

się różne trudne sytuacje.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, o stanowisko dyrektora ds. medycznych.  

Pan Radosław Roszkowski – odpowiedział, że są brane pod uwagę różne ewentualności.   

Pan Radosław Roszkowski – rozmawiał z poprzednim Prezesem, była to trudna rozmowa. Były Prezes 

przeżywa całą tą sytuację, przerosła go rola, którą miał wykonywać, ponieważ zarządzanie taką placówką 

jest bardzo trudne. Pewne cechy charakteru spowodowały, że Pan Rygorowicz nie potrafił podzielić się 

problemem z innymi, zapytać współpracowników, którzy służyli mu pomocą.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zauważył, że obwiniany za zaistniałą sytuację jest cały Zarząd i Rada. 

Wybór Pana Rygorowicza na Prezesa był odważną decyzją i obarczoną ryzykiem, ale jednocześnie 

postawił Pan Starosta część swojego autorytetu na jego osobę. Może się czuć „poobijany”, ale Starosta 

mimo wszystko też.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że nie uchyla się od tego. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że cała Rada również czuje się odpowiedzialna, bo każdy 

uważał, że nareszcie znalazła się odpowiednia osoba na to stanowisko.  

Pan Radosław Roszkowski –powiedział, że Pan Rygorowicz dużo oczekiwanych przez Zarząd cech miał, 

tylko pewna cecha charakteru broniła mu szukania informacji i podpowiedzi u osób życzliwych, 

merytorycznych, czasami nawet tutaj w Starostwie, odrzucania propozycji pomocy. Była składana 

kandydatura dla jego pomocy osoby, która jest naprawdę rzetelna, ale Pan Witold nawet nie wziął jej na 

rozmowę. Próbował szukać Prokurentów po całym świecie. Prokurent to jest odpowiednik Prezesa, jak 

nie ma Prezesa to rządzi Prokurent, nawet umowy o pracę zawiera, więc to nie może być niekompetentna 

osoba.  

Pani Larysa Zamorska – zauważyła, że kadra musi być sumienna, oddana pracy, więc tutaj nie ma czasu 

na eksperymenty.  

Pan Radosław Roszkowski – zasugerował, że powinno to wyglądać w ten sposób, że Prezes powinien się 

zapytać, poradzić, wspólnie coś ustalać. Powiedział, że żałuje, że przy tych osobach, z którymi 

współpracował się nie nauczył niczego, ale z taką cechą charakteru jak nieufność, ciężko się 

współpracuje. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zauważył, że Pana Rygorowicza trzeba też bronić, ponieważ żaden Prezes 

nie trafił na taki trudny okres, jak okres covidowy. Być może Prezes za bardzo skupił się na sprawach 

związanych z covidem, a odpuścił zarządzanie szpitalem w sensie lekarsko – finansowym.  
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Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że Covidem zajmowali się lekarze, a nie Prezes.  

Pan Radosław Roszkowski – zauważył, że ten okres na pewno nie był łatwy, cała ta sytuacja była zupełnie 

nowa dla wszystkich i jakoś sobie z tym poradził, ale też było duże dofinansowanie z funduszy 

covidowych.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że gdyby nie środki przekazywane dla szpitali w związku  

z Covidem, Prezes szybciej by musiał zostać odwołany.  

Pan Radosław Roszkowski – wspomniał o konferencji, na której Wojewoda przedstawił wykaz środków 

jakie trafiły do szpitali. Poinformował, że duże pieniądze, prawie 8 milionów zł., trafiło do Prudnika. Nie 

na sprzęt, ale na pomoc szpitalowi podczas działań covidowych.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że jest to bardzo dużo pieniędzy.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że nie wiedzieli o takiej kwocie. O drobnych kwotach byli 

informowani, ale o takiej dużej sumie nie, gdzie przekazywane były przez 2 lata. Pieniądze miały zostać 

przeznaczone na płace, zakupy leków, na dodatki covidowe, bardzo konkretne pieniądze.  

Pani Larysa Zamorska – zasugerowała, że było gdzie „rozłożyć skrzydła”.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że były różne fundusze covidowe, o które były starania, 

szpital te środki dostał na ZOL i dodatek do wynagrodzeń.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że były to środki z NFZ, od Wojewody i od Marszałka, łączna 

kwota to około 12 milionów złotych.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, co stanie się z Ordynatorem oddziału? 

Pan Radosław Roszkowski – odpowiedział, że Ordynator wykonuje obowiązki częściowo.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że Doktor gdzieś chodził, krzyczał, odgrażał się.  

Pan Radosław Roszkowski – potwierdził, że takie sytuacje mogły mieć miejsce.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że w szpitalu panuje niepewność co do dalszej przyszłości 

Pani Agnieszka Zagórska – potwierdziła, że pracownicy na pewno między sobą rozmawiają.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że w momencie jak wszystko jest dobrze to każdy się boi coś 

powiedzieć, ale w sytuacji, jak komuś noga się podwija, to niektórzy ludzie zaczynają mówić.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że o zatrudnieniu zadecyduje nowy Prezes.  

Pani Larysa Zamorska – zauważyła, że jako fachowiec jest bardzo dobry.  

Pan Radosław Roszkowski – potwierdził i poinformował, że ludzie uważają, że Ordynator oddziału 

powinien zostać, że jest wspaniały.  
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Pani Judyta Walocha – poinformowała, że chodzą słuchy, że Doktor ma zbyt dużo obowiązków, na bloku 

operacyjnym, w przychodni i niestety trochę jest tego za dużo na raz. Ogólnie ma renomę dobrą.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że musi działać na normalnych zasadach, musi to być opłacalne 

dla szpitala i dla niego. Ginekologia miała przynosić dochody, a nie dołować. Pan Rygorowicz uważa, że 

ginekologia w 2020 roku była dochodowa, dopiero w 2021 roku się zepsuło. Natomiast w 2020 chyba 

też.  

Pani Agnieszka Zagórska - potwierdziła, że jeżeli dodać do siebie te dwa lata to by nie było żadnego 

zysku w PCM. 

Pan Radosław Roszkowski – zauważył, że ten rachunek zmniejszył przychód. Poszedł w koszty 2021, 

które pochłonęły dochód. Należy zastanowić się nad wyborem najkorzystniejszego dla szpitala 

rozwiązania, w tym w zakresie doboru odpowiedniej kadry.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy Naczelna Pielęgniarka może stawać do zabiegów.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak, bo jest instrumentariuszką.  

Pan Radosław Roszkowski – zauważył, że merytorycznie jest naprawdę dobrym pracownikiem.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że do zabiegów jest najlepszą asystą. Zasugerowała, że powinien 

być kierownik bloku operacyjnego.  

Pani Larysa Zamorska – i musi być to całkiem niezależna osoba.  

Pani Agnieszka Zagórska – wówczas ustalałaby operacje bez zależności od nikogo.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że nowy Zarząd poradzi sobie z kwestiami personalnymi, my na 

to nie wpływamy. Jeżeli ktoś myśli, że my kiedykolwiek mówiliśmy Prezesowi kogo ma wybierać na 

kluczowe stanowiska to jest w błędzie. Nigdy nie było w to ingerencji, jeżeli chciałby porady to owszem. 

Żadne stanowisko nie było konsultowane czy obsadzane na nasze polecenie. Chcieliśmy wzmocnić 

administrację, ale niestety się nie udało i to jest ogromny problem. Trzeba wykonać wszystkie rozliczenia, 

wtedy radzili sobie we dwójkę, Pani Gajewska i Pan Brzozowski, to oni zajmowali się wszystkimi 

sprawami.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – odpowiedział, że to jest sytuacja na maksymalnie półtora roku.  

Pani Bożena Wróblewska – zapytała, dlaczego Pani Gajewska została odwołana. 

Pan Radosław Roszkowski – odpowiedział, że sami się odwołali, nie byli najlepszego zdrowia, ale  

z drugiej strony trochę jako Rada dokuczaliście im, szczególnie Pani Poseł i Pan Rady na sesji i mieli już 

dość.  

Pani Judyta Walocha – potwierdziła, że taka sytuacja miała miejsce.  
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Pan Radosław Roszkowski –powiedział, że trochę Powiat zaszedł im za skórę, a do tego zdrowie nie te.  

Pani Agnieszka Zagórska – potwierdziła, że mieli po prostu dość.  

Pan Radosław Roszkowski – odpowiedział, że nie czuli się mile widziani, a uważali, że robią dobrą robotę 

i trochę się obrazili.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że jeżeli Prezesa nie można o nic zapytać, bo się zaraz obraża, 

to nie jest to dobra sytuacja.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że obecny układ jest lepszy niż był. 

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że musi im tylko zdrowie dopisać.  

Pan Radosław Roszkowski – potwierdził i dodał, że po rozmowie z Panem Rygorowiczem o stratach na 

przełomie lutego i marca jest przekonany, że prawdopodobnie Zarząd PCM nie mówił całej prawdy, 

ponieważ takie duże straty na przełomie dwóch miesięcy nie są możliwe. PCM jest bardzo trudnym 

obiektem do zarządzania i trzeba mieć sztab inteligentnych ludzi albo samemu być Alfą i Omegą.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że trzeba jeszcze chcieć współpracować.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że jeżeli trafi się na poukładany szpital, to sytuacja jest dużo 

lepsza, ale niestety nasz szpital ma problemy kadrowe.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że problemem jest również to, że są dobrze rozwinięte 

szpitale po sąsiedzku, jesienią pojawią się decyzje i może się okazać różnie, mamy trochę pecha, że mamy 

Białą, Nysę i Kędzierzyn, a jeszcze dość fajnie rozwinęły się Krapkowice. Jest walka kto i jak się utrzyma, 

więc może być różnie. Gorszy wynik finansowy może skutkować zmianą grupy szpitala w rankingach.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że może się skończyć tak, że w Prudniku będzie tylko ZOL. 

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że aż tak źle raczej nie będzie. Ginekologia musi być 

dochodowa, albo przynajmniej na zero, ale jest potrzebna dla mieszkanek naszego Powiatu. Jeżeli 

przyniesie zyski to również dla obcych, a u nas była połowa dla obcych, połowa dla naszych. Chciałby, 

aby nowy Zarząd kontynuował pracę nad POZ, tylko niestety jest to trudny temat. 

Pani Agnieszka Zagórska – zauważyła, że najpierw muszą wyjść z problemów.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że prawdopodobnie odpuszczą POZ, ponieważ obciążony 

jest pewnym ryzykiem. Pytanie czy sami pracownicy szpitala przepiszą swoje rodziny do POZ. Około 

tysiąca osób na początek trzeba mieć, żeby zaczęło to funkcjonować.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że trzeba podjąć próbę. Pani Gajewska twierdzi, że zadowoleni 

z innych POZ-ów nie przepiszą rodzin, a zadowoleni są na ogół zdrowi. Ci co chorują są na ogół 

niezadowoleni, z czasu oczekiwania itd. Może być tak, że przepiszą się wszyscy chorzy, a zdrowi zostaną 
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w dwóch pozostałych. Nocna opieka ma o wiele większy sens przy POZ, ponieważ ludzie trafią albo tu 

albo tu. A jak się ma tylko nocną opiekę to przychodzą tylko chorzy, którzy nie poszli do POZ. POZ 

czerpie stawkę kapitacyjną na osobę, która trafi do nas, szpital za to nic dodatkowego nie ma, bo ma też 

stawkę kapitacyjną, ale niską, a musi tych chorych jeszcze leczyć. Natomiast gdyby mieć POZ, czy pakiet 

zdrowych osób to jak najbardziej byłoby to opłacalne. Jeżeli będzie to dobrze zorganizowane, to zacznie 

to funkcjonować z przytupem.  

Pani Larysa Zamorska – zauważyła, że musieliby rozmawiać z lekarzami, to jest trudne, ale jest to do 

zrobienia.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że również trzeba to dobrze ogłosić publicznie, że nie będzie 

teleporad, że jest piękna kadra lekarska.  

Pani Larysa Zamorska – zauważyła, że może za jednym lekarzem przyjdzie paru pacjentów.  

Pan Radosław Roszkowski - zauważył, że jest to bardzo trudny zawód i miejsce pracy.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że ciężko będzie namówić ludzi do zmiany lekarza, jeżeli 

ktoś od lat chodzi do jednego, a nie zna się innego. Podobnie jak co 10 lat trzeba składać deklarację do 

lekarza pierwszego kontaktu i nie wiemy jaką pielęgniarkę wpisać, bo nikogo nie znamy. Żeby zmienić 

lekarza ludzie musieliby znać tego lekarza.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że musieli by wiedzieć, czy dostaną od niego skierowanie na 

badania itd.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że najlepiej by było, żeby lekarze byli stąd. Poinformował, 

że to jest rzeczywiście problem. Musieliby to być nasi lekarze. 

Pani Larysa Zamorska – zasugerowała, że mogliby być to specjaliści, wówczas przyciągnęli by 

pacjentów.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że w POZ nie ma raczej specjalistów.  

Pani Larysa Zamorska – dopowiedziała, że będzie to pierwszy kontakt.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że gdyby w POZ był kardiolog z dobrą opinią, to byłoby to 

zachęcające.  

Pani Larysa Zamorska – zasugerowała, że trzeba będzie podbierać dobrych lekarzy. „Poczta pantoflowa” 

działa, jest najskuteczniejszą metodą zdobywania pacjentów.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że Komisja musi 

wyznaczyć termin kontroli „W zakresie udzielonych w 2021 roku dotacji z budżetu Powiatu na 

zobowiązania upowszechnienia kultury i sportu”.  
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Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że w miesiącu czerwcu jest 

zaplanowana Kontrola ,,W zakresie udzielonych w 2021 roku dotacji z budżetu Powiatu na 

zobowiązania upowszechnienia kultury i sportu”. Zaproponowała skład Zespołu Kontrolnego w swojej 

osobie oraz Pani Joanny Korzeniowskiej. Dokładna data i godzina Kontroli zostanie ustalona  

w późniejszym terminie. 

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Bożena 

Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.  

 

    

....…………………… ………………………………. 

 Protokołowała:  Przewodnicząca Komisji 

     Natalia Świczewska              Bożena Wróblewska 


