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Protokół 219/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich; 

2) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa 

w celu realizacji wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A; 

3) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa 

w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. 
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6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach; 

4) powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Burmistrza Prudnika dot. budowy sieci oświetlenia ulicznego na odcinku 

planowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od  

km 2+110 do km 3+086; 

2) Wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc maj 2022 r. z wykonania 

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

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”; 

3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wypowiedzenia umowy z Wykonawcą na obsługę punktu 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prudniku; 

4) Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg na 

terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.”;  

5) Wniosek Ludowego Klubu Sportowego Zarzewie w Prudniku z prośbą o wyrażenie zgody na 

użyczenie pomieszczeń biurowych mieszczących się przy ul. Klasztornej 4 w Prudniku; 

6) Przedstawienie uchwały Zgromadzenia Powiatowo – Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze” 

w sprawie zmian budżetu Związku na 2022 r.; 

7) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-

Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze” na lata 2022-2025; 

8) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie odwołania Głównego Księgowego Związku Powiatowo-

Gminnego ,,Pogranicze”; 

9) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Planu Zrównoważonego 

Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Związku Powiatowo – Gminnego 

,,Pogranicze”; 

10) Wniosek Związku Powiatowo – Gminnego ,,Pogranicze” z prośbą o zwiększenie budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r., w związku z korektą kwot wpłaconych tytułem wpłat Członków za I kwartał 
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2022 r. na poczet realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem publicznego transportu 

zbiorowego; 

11) Wniosek Związku Powiatowo – Gminnego ,,Pogranicze” z prośbą o zwiększenie budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r., w związku z podniesieniem wysokości wpłat członków na poczet pokrycia 

kosztów działalności statutowej Związku na 2022 r.; 

12) Przedstawienie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PKS w Głubczycach  

w sprawie zmiany umowy Spółki; 

13) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. wg. stanu na dzień 

30.04.2022 r.; 

14) Przedstawienie uchwały Zarządu PCM w sprawie uchylenia uchwały Zarządu w sprawie 

rozszerzenia działalności Spółki i utworzenia w strukturach PCM S.A. Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej; 

15) Podjęcie decyzji o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa 

i działania na szkodę Spółki PCM S.A. przez byłego Prezesa Spółki oraz Dyrektora ds. Medycznych; 

16) Wniosek członka Zarządu o załatanie dziur w nawierzchni, na ul. 3 Maja w Głogówku oraz drogi 

na Rozkochów. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

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

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. Poinformowała,  

że w wyniku audytu placówki pn „Funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich” ustalono, iż w dokumencie widnieją stare podstawy prawne oraz  

w par. 8 Statutu winien być zapis tożsamy z zapisem Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Przedstawiono zatem projekt nowego 

Statutu, który uwzględnił wszystkie zmiany i został ujednolicony. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu  

pn. ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. Poinformowała, że projekt spełnił wszystkie wymagane kryteria oceny i na podstawie 

rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków PWT INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy instytucji i społeczności sportowych na terenie 

przygranicznym. Utrwalenie wspólnego dziedzictwa sportowego poprzez  organizację Polsko - Czeskiej 

Gali Sportu, uhonorowanie wybitnych sportowców, działaczy, trenerów oraz wydanie publikacji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu 

,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. Poinformowała, że tak jak poprzedni projekt, spełnił wszystkie wymagane kryteria 

oceny i decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków  

PWT INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest wspieranie i odkrywanie 

nowych talentów muzycznych z Polski i Czech, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej 

oraz promowanie, utalentowanych solistów, zespołów. Rezultatem podjętych działań będzie 

transgraniczna integracja artystów, możliwość bezpośredniego poznania i nawiązania współpracy 

twórczej poprzez wspólne koncerty oraz wydanie płyty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A. 
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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. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Panu Dragomirowi Rudemu - Członkowi Zarządu Powiatu w Prudniku do 

uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod 

firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych 

następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do 

powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

7. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania 

przez nich obowiązków za 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany umowy spółki. 
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10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa 

w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Pani Dorocie Podróżnej od 

dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Prudnika dot. budowy 

sieci oświetlenia ulicznego na odcinku planowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 1617 O relacji 

Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086. Burmistrz informuje, iż z jego strony nie padły 

żadne deklaracje budowy rury ochronnej pod przyszłe instalacje elektryczne na etapie realizacji 

przedmiotowego zadania. Oświetlenie, jego zdaniem nie może również zostać zrealizowane w ramach 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gdyż udzielona 

promesa nie przewiduje możliwości zmiany zakresu rzeczowego wskazanego we wniosku o 

dofinansowanie. Gmina zaznacza w przyszłości wybuduje przedmiotowe oświetlenie z wyłączeniem 

zakresu, które powinno być zrealizowane przez Powiat. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił wystąpić do Burmistrza Prudnika  

o ewentualne ponowne przeanalizowanie powyższej problematyki, gdyż po wykonaniu ciągu pieszo – 

rowerowego możliwość późniejszego poprowadzenia tamtędy linii oświetleniowej będzie bardzo 

utrudniona bądź niemożliwa i wiązać się może z koniecznością dewastacji wcześniej wykonanych przez 

Powiat prac. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie akceptacji 

sprawozdania częściowego za miesiąc maj 2022 r. z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Prudnickiego w roku 2022”. Poinformowała, że Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc 

Edukacja Nowatorstwo złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji przedmiotowego zadania 
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publicznego w dniu 14.06.2022 r., do którego dołączono komplet dokumentów potwierdzających 

prawidłową i terminową realizację zadania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc maj 2022 r.  

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

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”. 

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

wypowiedzenia umowy z Wykonawcą na obsługę punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prudniku. 

Poinformowała, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Pani Ewa Toszek złożyła wypowiedzenie umowy  

wnosząc o skrócenie okresu wypowiedzenia. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu wyznaczyła 

za w/w Panią Marzenę Gierę do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę Wykonawcy na prowadzenie punktu Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej o dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania ,,Remont cząstkowy 

nawierzchni dróg na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.”. Poinformowała, że oferta z najniższą 

ceną została złożona przez Zakład Usług Budowlanych Drogowych i Projektowych Ryszard Kędzior na 

kwotę 263 239,68 zł. brutto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania ,,Remont cząstkowy nawierzchni 

dróg na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.”, złożonej przez Zakład Usług Budowlanych 

Drogowych i Projektowych Ryszard Kędzior na kwotę 263 239,68 zł. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Ludowego Klubu Sportowego 

Zarzewie w Prudniku z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie pomieszczeń biurowych mieszczących 

się przy ul. Klasztornej 4 w Prudniku, z przeznaczeniem na biuro Klubu oraz współpracującego z nim 

Stowarzyszenia Piłki Nożnej Ziemi Prudnickiej, w związku z utratą pomieszczeń biurowych jakie 

organizacje posiadały przy ul. Tkackiej 1 w Prudniku. Obie organizacje działają w formule non-profit – 

wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczają na działalność statutową, której beneficjentami są 

mieszkańcy Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie pomieszczeń biurowych mieszczących się przy  

ul. Klasztornej 4 w Prudniku z przeznaczeniem na biuro Zarządu Ludowego Klubu Sportowego 

Zarzewie w Prudniku. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Zgromadzenia Powiatowo – 

Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze” w sprawie zmian budżetu Związku na 2022 r. 

Poinformowała, że zwiększa się dochody bieżące o kwotę 578 702 zł., polegające na zwiększeniu wpłat 

Członków Związku na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. W/w zmiana jest ściśle 

związana z rozliczeniem zaliczki wpłaconej przez Członków Związku za I kwartał 2022 r. w odniesieniu 

do rozliczenia rekompensaty należnej Operatorowi tj. PKS w Głubczycach za I kwartał 2022 r.  

W wyniku rozliczenia I kwartału 2022 r., a także po dokonaniu analizy sytuacji rynkowej oszacowano, 

iż podniesienie stawki dopłaty do wozokilometra, płaconej przez Członków Związku, z 0,50 zł. do 1 zł., 

począwszy od 01.07.2022 r. jest niezbędne do dalszej realizacji zadania, jakim jest zapewnienie 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 578 702 zł. 

z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania publicznego 

transportu zbiorowego. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną informację i polecił zabezpieczyć środki na w/w cel. 

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

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze” na 

lata 2022-2025. Poinformowała, że w związku ze zmianą budżetu Związku, dokonano zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej, wynikającej ze zwiększenia dochodów oraz wydatków na w/w cel. 

W związku z powyższym zwiększeniu uległy dochody i wydatki w 2022 r. z kwoty 7 038 647 zł., do 

kwoty 9 352 719 zł. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną informację.  

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

odwołania Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze”. Poinformowała,  

że w związku z Uchwałą nr 25/V/2022 z dnia 24 marca 2022 r. Związku, w której uchyla się § 17 ust. 3 

punkt 11 statutu Związku, otrzymanym pismem od Wojewody Opolskiego, iż wobec uchwały nie 

zastosowano środków nadzorczych, przewidzianych w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym 

oraz tym, iż żadna z Rad Gmin i Powiatu będących członkami Związku nie wniosła sprzeciwu wobec 

proponowanych zmian, występuje konieczność odwołania Głównego Księgowego. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, pozostali pracownicy 

zatrudnieni są na umowę o pracę. W drodze ogłoszonego konkursu zostanie wyłoniony i zatrudniony 

Główny Księgowy na podstawie umowy o pracę. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną informację.  
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

ogłoszenia konsultacji społecznych Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego na terenie Związku Powiatowo – Gminnego ,,Pogranicze”. Poinformowała, że w dniach  

8 czerwca – 8 lipca 2022 r. na stronie BIP Związku zostanie przedstawiony w/w Plan, w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. Opinie można składać na formularzu w formie pisemnej 

osobiście w Biurze Związku, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną od 17 czerwca do  

8 lipca 2022 r. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.  

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Związku Powiatowo – 

Gminnego ,,Pogranicze” z prośbą o zwiększenie budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. o kwotę 

8 575,87 zł., w związku z korektą kwot wpłaconych tytułem wpłat Członków za I kwartał 2022 r. na 

poczet realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Związku Powiatowo – 

Gminnego ,,Pogranicze” z prośbą o zwiększenie budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. o kwotę 

130 000 zł., w związku z podniesieniem wysokości wpłat członków na poczet pokrycia kosztów 

działalności statutowej Związku na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki PKS w Głubczycach w sprawie zmiany umowy Spółki, poprzez zmianę  

§ 19 ust 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których 

trzech wskazuje Wspólnik-Powiat Głubczycki, w tym jednego będącego przedstawicielem Związku 

Powiatowo-Gminnego: Powiatowo-Gminny Związek Transportu ,,Pogranicze”. 

Zarząd Powiatu warunkowo pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki PKS w Głubczycach, ze względu na wątpliwości prawne co do możliwości 

wprowadzenia Członka Związku do Rady Nadzorczej Spółki z którą zawarta jest umowa. Polecił Panu 

Wicestaroście wyjaśnienie sprawy w zakresie konfliktu interesów. 

13) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił informację 

o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. wg. stanu na dzień 30.04.2022 r. Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług w kwocie 3 681 608,92 zł., nie są regulowane na bieżąco. Występują spore opóźnienia 

w płatnościach. Jest to spowodowane brakiem płynności finansowej Spółki. W wartościach zobowiązań 
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mieszczą się również zobowiązania z tytułu kontraktów lekarskich i pielęgniarskich, które na koniec 

kwietnia wynosiły 890 971,46 zł. i dotyczą zaległości za marzec i kwiecień br. Wartość zrealizowanych 

kosztów w/w kontraktów na koniec kwietnia 2022 r. wynosiła 4 200 928,04 zł. Zobowiązanie z tytułu 

podatków i ubezpieczeń społecznych 1 877 398,93 zł., podatki PIT-4 na kwotę 331 468 zł., które 

dotyczą okresu od 02-04 br. (za jeden okres składkowy złożono wniosek o raty), składki na 

ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 526 558,93 zł., które dotyczą okresu od 02-04 br. (za dwa okresy 

składkowe złożono wniosek o raty), podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Głogówek na kwotę  

w skali roku 2022 – 11 255 zł., płacony jest terminowo. Gmina Prudnik podjęła decyzję o zwolnieniu 

przedmiotowym na okres 01-10/2022 r. Należny podatek za okres 11-12/2022 r. w m-cu październiku 

br. zostanie ujęty w księgach rachunkowych Spółki. Podatek VAT za kwiecień 2022 r. w kwocie  

10 925 zł., zapłacony jest terminowo. Kredyty i pożyczki w kwocie 522 905,64 zł. Spółka ma do 

wykorzystania kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 500 000 zł., na koniec miesiąca kwietnia br. 

Spółka wykorzystała linię kredytową w kwocie 450 544,98 zł.  Spółka posiada zobowiązanie finansowe 

z tyt. leasingu finansowego na zakup karetki pogotowia w kwocie 349 001,86 zł., liczone na koniec 

kwietnia br. Zobowiązania w kwocie 1 080 212,25 zł., płacone są terminowo tj. w terminie do  

10 każdego m-ca za m-c poprzedni. Pozostałe zobowiązania w kwocie 141 421 zł., na które składają się 

m. in. zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (majątkowe, OC, inne) oraz z tytułu gwarancji należytego 

wykonania (wadia – środki finansowe zdeponowane są na wyodrębnionym koncie bankowym). 

Zobowiązania tej kategorii płacone są często nieterminowo z uwagi na sytuację finansową Spółki. Stan 

Funduszu Socjalnego na dzień 30.04.2022 r. wynosi 77 678,92 zł., jest to naliczenie na rok 2022. 

Rezerwy na zobowiązania w kwocie 580 302,90 zł., obejmują: rezerwę z tytułu płatności za terminal 

płatniczy 838,80 zł.; rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne 579 464,10 zł. Przychody przyszłych 

okresów, w tym długoterminowe 3 732 459,99 zł., oraz krótkoterminowe 168 250 zł. Przychody te 

dotyczą comiesięcznego rozliczenia amortyzacji środków trwałych finansowanych w części z dotacji 

PFRON, UE, samorządu oraz innych. Należności od pozostałych jednostek: Opolskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego 469 735 zł., stanowi należność Spółki za m-c 04 br. w ramach umowy 

konsorcjum dotyczącej ratownictwa medycznego. Na koniec kwietnia 2022 r. nie było należności 

bieżących od pacjentów nie ubezpieczonych. Jeżeli chodzi o należności przeterminowane to stanowią 

one kwotę 58 464,43 zł., z czego na 36 065,20 zł zostały utworzone odpisy aktualizujące należności. 

Kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01.01 – 30.04.2022 r.: przychody ze sprzedaży  

i zrównane z nimi: 13 926 094,27 zł.; koszty działalności operacyjnej: 15 369 876,59 zł.; wynik na 

sprzedaży: -1 443 782,32 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -1 056 325,80 zł.; wynik netto: -

1 113 107,45 zł.  

Od dnia objęcia funkcji Prezesa, tj. od dnia 16.05.2022 r. zauważono: w obszarze finansowym  

i medycznym: bardzo trudną sytuację finansową, mającą znamiona zapaści, charakteryzującą się utratą 

płynności płatniczej, rozumianą jako brak podmiotu do terminowego płacenia swoich długów; 
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drastyczny, degradujący i narastający przerost kosztów operacyjnych nad całkowitymi przychodami ze 

sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem istotnego wpływu wynagrodzeń na sytuację finansową co 

zostało ukazane w tabeli pt. ,,Wskaźnik udziału wynagrodzeń w przychodach PCM S.A.”; brak 

jakiegokolwiek podjęcie przez były Zarząd na przestrzeni bieżącego roku czynności naprawczych lub 

naprawczo – rozwojowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie postępującej degradacji finansowej 

Spółki, dokumentuje to w sposób poglądowy, z uwzględnieniem odchyleń, zestawienie uśrednione dla 

miesiąca w okresie 4 m-cy br.: średni wpływ gotówki 3 434 756,50 zł., średni wydatek gotówki na 

wszystkie rodzaje wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS, US, FŚS i inne) 2 899 933,95 zł., średni 

wydatek gotówki na inne wymagalne zobowiązania (materiały, energia, usługi obce, podatki od 

nieruchomości i inne) 1 612 205,72 zł., razem wydatki 4 512 139,67 zł., średniomiesięczna różnica 

pomiędzy wpływami a wydatkami (-) 1 077 383,17 zł. Powyższe zestawienie, pomimo odchyleń, 

dobitnie wskazuje na duże finansowanie przez Spółkę swojej działalności zobowiązaniami, co skutkuje 

sukcesywnym wydłużaniem płatności, wybiórczością płatności a w efekcie finalną utratą zdolności do 

samodzielnego bytu gospodarczego podmiotu. Powyższe sytuuje planowane na przełomie czerwca  

i lipca br. dokapitalizowanie Spółki jako doraźną pomoc finansową. Zauważono również: duże 

zaległości płatnicze, w tym dla wrażliwych grup zawodowych zatrudnionych na podstawie umów 

kontraktowanych, określonych ustawą o działalności leczniczej jak m.in. lekarze, pielęgniarki, 

pielęgniarze, ratownicy medyczni, podjęte próby wyeliminowania wynaturzeń w tym obszarze kończą 

się protestami połączonymi z groźbą wypowiedzenia umów lub małoistotnymi korektami pod względem 

ich wpływu na poprawę płynności płatniczej; dużą dyspersją wymagalnych wierzytelności cywilno-

prawnych pod względem ilościowo-wartościowym, wszczęcie przez nich czynności prawno-

windykacyjnych może doprowadzić do paraliżu funkcjonalnego podmiotu, co może być groźne dla jego 

dalszego bytu; przeterminowane, o dużych kwotach zobowiązania wobec podmiotów publiczno-

prawnych tj. ZUS i US, które nowo powołany Zarząd poddał procedurze rozłożenia na raty obarczone 

są, z uwagi na stan finansowy podmiotu, ryzykiem utraty zdolności do terminowej obsługi ich płatności; 

poważne nieprawidłowości w podpisanych przez poprzedni Zarząd umowami o najmie lokali 

mieszkalnych, głównie od właścicieli prywatnych (wysokie kwoty czynszu) a następnie przekazywanie 

ich do użytkowania przez lekarzy i pielęgniarki (niekiedy z rodzinami) bezumownie lub umownie, ale 

z niekorzystnymi zapisami dla Spółki, co może dokumentować działanie poprzedniego Zarządu na 

niekorzyść Spółki, sprawa jest wnikliwie badana pod względem podatkowym i prawnym, po ich 

zakończeniu Zarząd podejmie stosowne decyzje; brak dokonywania przez poprzedni Zarząd 

systematycznych weryfikacji wystawianych przez niektórych lekarzy rachunków/ faktur za realizowane 

usługi przewidziane w umowach kontraktowych pod względem ich zgodności z zapisami w umowach 

(np. brak harmonogramów realizacyjnych) i wpływu ustalonych stawek na sytuację finansową, np.  

w dziale ginekologii planowej ustalenie stawki 95 % zapłaty lekarzowi za nadwykonania przy ujemnej 

rentowności tego działu, bądź ustalenie dla innego lekarza kwoty 800 zł., za każdorazowe przyjazdy  

z Opola do Prudnika, nadmierne wynagrodzenia lekarzy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, 
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polegające na ustaleniu przez poprzedni Zarząd stawek na poziomie 170-250 zł. za godz. pracy, pn. za 

dyżur 14 godzinny lekarz otrzymuje 3 500 zł.; naliczoną przez Urząd Marszałkowski kwotę 87 774,61 

zł. do zapłaty w terminie do 30.06.2022 r. z tytułu złożonego przez byłego Prezesa Zarządu z dniem 

29.03.2022 r. wniosku o rozwiązanie umowy dotyczącej projektu pn. ,,Kompleksowy program poprawy 

jakości opieki nad matką i dzieckiem w PCM S.A. w Prudniku” z powodu ,,niemożliwości 

udokumentowania osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie”; przerwanie przez byłego Prezesa 

Zarządu, Pana Dariusza Brzezińskiego okresu trwałości projektu finansowanego ze środków UE oraz 

zdemontowanie przez byłego Prezesa Zarządu, Pana Witolda Rygorowicza urządzeń pracowni 

fizjoterapii zorganizowanej w pomieszczeniach przylegających do Oddziału Wewnętrznego,  

a utworzonej ze środków UE dla celów określonych w projekcie pn. ,,Poprawa usług medycznych  

w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami w Prudnickim 

Centrum Medycznym S.A.”, pomieszczenia tej pracowni zostały przeznaczone na inne cele Spółki.  

W obszarze inwestycyjno-remontowym: w trakcie realizacji zadanie wynikające z postanowień 

Uchwały Zarządu w sprawie rozszerzenia działalności Spółki i utworzenia w strukturach PCM S.A. 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w pomieszczeniach budynku przy ul. Szpitalnej 14, decyzja ta, jak się 

okazało, nie była poparta przedmiarami robót, dokumentacją kosztorysową i projektową, bez 

pozwolenia na budowę, bez umów z wykonawcami i dostawcami, bez przeprowadzenia negocjacji  

i uzyskania ofert, ustalona kwota realizacji tego zadania na dzień inwentaryzacji  wynosi 63 857,63 zł. 

Będące w toku prace projektowe prowadzone dla zadania pn. ,,Przebudowa budynku magazynu TR na 

potrzeby budynku RTM i Działu Farmacji Szpitalnej”, wycenione na kwotę 74 000 zł., natomiast 

inwestycja została wyceniona na kwotę  4 898 358,00 zł. W dostępnej dokumentacji tego zadania nie 

zlokalizowano żadnej informacji na temat źródeł finansowania tego projektu. W obszarze społeczno-

zawodowym, atmosfera wśród zatrudnionych na podstawie różnych podstaw prawnych jest 

zróżnicowana, niecechowana szczególnie wśród lekarzy agresją z powodu nieterminowych płatności za 

wykonane usługi medyczne, podatna na plotkarstwo, nacechowana tendencją do obwiniania za obecny 

stan finansowy i organizacyjny byłego Prezesa a za brak kontroli organy właścicielskie i nadzorcze, 

obarczona obawą i strachem o utratę swoich miejsc pracy. W niektórych komórkach organizacyjnych 

występują symptomy naznaczone elementami zawłaszczania przez zatrudnione osoby, a polega to na 

taktycznym uniemożliwianiu zatrudnienia nowych pracowników, dzięki temu wypracowane są w tej 

komórce organizacyjnej duże ilości nadgodzin finansowanych w 100 % (dyżury medyczne). 

Wymienione powyżej najważniejsze determinanty obecnej sytuacji ekonomiczno- finansowej  

i organizacyjnej Spółki jednoznacznie wskazują i poprzez to obligują Zarząd do pilnego podjęcia 

czynności naprawczych prawie we wszystkich obszarach działalności Spółki. Może to wywołać duże 

napięcia społeczne w Spółce, mogące skutkować okresowym wstrzymaniem lub likwidacją niektórych 

działalności jak np. ginekologia, nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Brak natychmiastowego  

i rygorystycznego wprowadzenia w życie przedmiotowych czynności naprawczych grozi całkowitym 

paraliżem finansowym podmiotu a w efekcie tego wystąpienie perturbacji w zabezpieczeniu ciągłości, 
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dostępności i bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. Skumulowana reakcja wymienionych 

czynników może spowodować powstanie niekontrolowanych i niekorzystnych zdarzeń prawnych, 

organizacyjnych i społecznych. Dokapitalizowanie przez Powiat Prudnicki PCM S.A. w kwocie 

1 350 000 zł., należy uznać jako istotną, ale doraźną pomoc finansową. Na działalność gospodarczą  

i sytuację finansową Spółki w ostatnich latach tj. 2020-2021 i w okresie 4 m-cy 2022 r. istotny wpływ 

miała pandemia COVID-19, ale nie można niepowodzeń i kardynalnych błędów popełnionych  

w zarządzaniu Spółką obarczać negatywnym wpływem wyłącznie tego czynnika. Były Prezes Zarządu, 

najprawdopodobniej przy współudziale b. Dyrektora ds. Medycznych dopuścił się do powstania 

nadmiernego udziału nadgodzin., na kwotę ok. 104 tys. zł. miesięcznie.  

Następnie Prezes przedstawił rentowność komórek organizacyjnych szpitala za okres  

01-04.2022 r.: Oddział Wewnętrzny (-) 516 674,48 zł.; Oddział Chirurgii Ogólnej (-) 632 528,54 zł.; 

Oddział Pediatryczny (-) 175 872,69 zł.; Oddział Ginekologii Planowej (-) 634 881,50 zł.; Oddział 

COVID-19/Gotowość 1 218 376,63 zł.; Izba Przyjęć 164 540,16 zł.; Nocna i Świąteczna Opieka 

Zdrowotna 61 797,76 zł.; Pracownia Endoskopii (-) 110 831,08 zł.; Medyczne Laboratorium 

Diagnostyczne (-) 444 752,28 zł.  

Stan zatrudnienia na dzień 30.04.2022 r.: umowy o pracę wg etatu: 237,00; umowy zlecenia  

wg ilości: 46; umowy kontraktowe wg ilości: 64; outsoursing pracowników wg etatu: 0.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zapytał, ile Spółka poniosła straty, z tytułu wynajmu mieszkań. 

Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – odpowiedział, że od 

stycznia do końca maja wynosi ponad 50 tys. zł. Większość mieszkań była wynajmowana od maja  

2021 r. Poinformował, że rozpoczął już czynności w tej sprawie i zakończy je całą procedurą.   

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – poinformował, iż Zarząd Powiatu w grudniu 2021 r. 

polecił Radzie Nadzorczej przeprowadzenie audytu w PCM. Niestety polecenie nie zostało wykonane. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zapytał, czy Prezes widzi szansę na uratowanie szpitala? 

Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – odpowiedział, że tak, przy 

pomocy Zarządu Powiatu, wsparciu Radnych Rady Powiatu. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zapytał, czego Prezes obecnie oczekuje od Zarządu. 

Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – odpowiedział, że autonomii 

w zarządzaniu firmą, wyrażenia zgody na likwidację niektórych oddziałów, jeśli będzie to niezbędne  

i konieczne dla dalszego funkcjonowania szpitala, udzielenie kolejnego wsparcia finansowego Spółce.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zapytał, jakiego rzędu wsparcie ma Prezes na myśli? 
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Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – odpowiedział,  

że orientacyjnie 2 – 2,5 mln. zł. rozłożone w czasie. 

Pani Larysa Zamorska – zapytała, czy w kwocie 2.5 mln. zł., Prezes wziął pod uwagę 1 350 000 zł., 

które Powiat już przekazał. 

Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – odpowiedział, że oprócz tej 

kwoty. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – zwrócił uwagę, że załoga powinna w niedługim czasie 

powziąć informację o tym, że jest źle i to co były Prezes zrobił, doprowadziło firmę na skraj upadłości 

i albo wszyscy się poczują za to odpowiedzialni i ,,zacisnął pasa” i Spółka z tego wyjdzie, albo trzeba 

będzie ogłaszać upadłość.  

Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – powiedział, że jedynym 

kompetentnym rozwiązaniem jest uruchomić Radę Pracowników i Związków Zawodowych 

pielęgniarek i położnych i wtedy informacja rozniesie się po całej załodze. Spotkanie z pracownikami 

jest zaplanowane na środę. Należałoby jeszcze ustalić termin spotkania z Radnymi. Po spotkaniu  

z Radnymi rozpocznie czynności naprawcze o czym zostanie poinformowana kadra kierownicza, 

oddziałowe, ordynatorzy oraz przedstawiciele pracowników. 

Zarząd Powiatu zobowiązał się do:  

1) zapewnienia autonomii zarządzania firmą przez Prezesa PCM;  

2) wyrażenia zgody na likwidację niektórych oddziałów, jeśli będzie to niezbędne i konieczne dla 

dalszego funkcjonowania szpitala;  

3) udzielenie kolejnego wsparcia finansowego Spółce.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – zwrócił uwagę, że czasami chęć pomocy, może być 

odebrana przez Pana Prezesa jako wtrącanie się. Poprosił, aby nie było to odbierane w taki sposób. 

Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – powiedział, że jeżeli będzie 

taka potrzeba, to na pewno będzie się z Zarządem kontaktować.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

14) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił uchwałę 

Zarządu PCM w sprawie uchylenia uchwały Zarządu w sprawie rozszerzenia działalności Spółki  

i utworzenia w strukturach PCM S.A. Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Poinformował, że Zarząd po 

dokonaniu szczegółowej analizy pod kontem finansowo-ekonomicznym dla rozpoczęcia działalności 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w strukturach PCM S.A. poprzez utworzenie nowej komórki 

organizacyjnej (podjętej decyzją Zarządu poprzedniej kadencji na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/XIX 
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z dnia 15 marca 2022 r.) stwierdza, że decyzja o utworzeniu takiej działalności jest dla Spółki 

niekorzystna i nieuzasadniona, ponieważ: brak jakichkolwiek dokumentów analitycznych  

i kalkulacyjnych na temat celowości i zasadności prowadzenia tej działalności, brak środków własnych 

na ten cel oraz brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej i kosztorysowej do celów remontów 

adaptacyjnych dla w/w komórki organizacyjnej. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że należy zastanowić się nad tym, skąd Zarząd 

Powiatu weźmie środki, aby wesprzeć Spółkę. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że mogliby przeznaczyć na ten cel środki, 

ze sprzedaży budynku Domu Dziecka w Głogówku. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że można zrezygnować z przebudowy pomieszczeń na archiwum, 

na które są przeznaczone środki w kwocie 350 tys. zł. Środki w kwocie 450 tys. zł. są zabezpieczone 

jako wkład własny na przebudowę bieżni. Można by było jeszcze uwolnić środki w kwocie 300 tys. zł., 

które są zabezpieczone na windę w budynku przy ul. Parkowej. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – zwrócił uwagę, że na ten rok to powinno wystarczyć, 

ponieważ już Powiat przeznaczył 1 350 000 zł. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że można by było spróbować sprzedać budynek po 

nasiennictwie, przy ul. Armii Krajowej. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że można spróbować.  

15) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zwrócił uwagę, iż w związku ze złą sytuacją 

finansową Spółki PCM S.A., należy złożyć zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia 

przestępstwa i działania na szkodę Spółki przez byłego Prezesa Spółki oraz Dyrektora ds. Medycznych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił złożyć 

zawiadomienie do Prokuratury i polecił Kancelarii Prawnej obsługującej Starostwo zająć się tematem. 

16) Pan Dragomir Rudy, członek Zarządu Powiatu złożył wniosek, aby podczas przeprowadzania 

remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie Gminy Głogówek, w pierwszej kolejności załatać 

dziury w nawierzchni na ul. 3 Maja w Głogówku oraz drodze na Rozkochów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do wniosku członka Zarządu. 
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Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski 

 

       Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 
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