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Protokół Nr LVIII/2022 

z posiedzenia LVIII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 20 lipca 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 2022-07-20 o godz. 13:08:30, a zakończono o godz. 15:26:48 tego samego dnia. 

Głosowania imienne odbywały się w systemie Rada365. Posiedzenie sesji Rady Powiatu w Prudniku 

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joachim Kosz 

5. Ryszard Kwiatkowski 

6. Józef Meleszko 

7. Radosław Roszkowski 

8. Dragomir Rudy 

9. Janusz Siano 

10. Antoni Sokołowski 

11. Magdalena Sobczak 

12. Judyta Walocha 

13. Alicja Zawiślak 

14. Kazimierz Bodaszewski 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LVIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:08:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył LVIII sesję Rady Powiatu w Prudniku, przywitał 

obecnych na niej Radnych i Panów Starostów. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:08:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:09:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (13:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, 

Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, 

Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=78171
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=78172
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=78173
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4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr LVII/472/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia  

30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 474) 

(13:12:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: 30 czerwca niestety została uchwalona uchwała  

z błędem, dokładnie brakuje zapisu o wydatkach 80120 i kwocie 10 tysięcy 65 groszy. Czyli suma 

wydatków była pokazana, natomiast poszczególne wydatki nie zauważyłam i nie zostały zapisane. Po 

rozmowie  

z Regionalną Izbą Obrachunkową uznałam, że trzeba uchwałę uchylić, a podjąć z tym zapisem 

prawidłowym, uzupełnionym.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja mam pytanie takie, tu jest zapis 800 tysięcy? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Ale to jeszcze nie w tej uchwale, to w następnej.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Uchylamy uchwałę z dnia  30 czerwca.  

Głos zabrał Radny, Pan Joachim Kosz: To jest przyczyna, dlaczego podejmujemy decyzję.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę Nr LVII/472/2022 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

(druk nr 474) (13:13:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Antoni 

Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Janeczko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 475) 

(13:14:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:17:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: 

1. Magdalena Sobczak 

2. Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=78175
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=78177
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Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Ta uchwała jest częściowo zmieniona w stosunku do tej, 

która była w dniu 30 czerwca. Mianowicie wszystkie zmiany, które były uzupełniono o 10 tysięcy, 65 

groszy dla rozdziału 80120, czyli tą zmianę, której wcześniej nie zapisano. Natomiast dodatkowo  

w związku z dynamicznymi zmianami wprowadzono środki w kwocie 54 500 zł. dla PCPRu, które będą 

przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, więc wprowadzamy w rozdziale 

852, dodatkowo zmniejszamy plan wydatków majątkowych o kwotę 350 000zł., które mieliśmy na 

zadanie przebudowa i remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym. Rezygnujemy z realizacji tego 

zadania majątkowego. Również rezygnujemy z zadania majątkowego przebudowa bieżni na kompleksie 

sportowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, to kwota 450 000zł. I te 800 000zł., w sumie 

chcemy przeznaczyć na objęcie akcji PCM S.A., więc tutaj doszły te zmiany, których wcześniej nie było 

w uchwale z dnia 30 czerwca. A reszta tak jak była omawiana na poprzednich komisjach. 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mam takie pytanie Panie Starosto, na co te 800 000 konkretnie 

zostanie przeznaczone w PCM. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Są to środki, które jeżeli zostaną przez nas 

przegłosowane i zatwierdzone zostaną przeznaczone na zapłatę ambulansu, który został przez spółkę 

zakupiony niedawno. Mija termin płatności, a środki które na ten cel są przeznaczone przez Urząd 

Marszałkowski jeszcze nie dotarły. Dość długie te procedury są i jeszcze Sejmik musi to zatwierdzić, 

jest opóźnienie, bo nie ma sesji Sejmiku w miesiącu lipcu. Także szczerze powiedziawszy spodziewam 

się, że dopiero gdzieś końcem sierpnia albo w połowie września te środki do Spółki dotrą, więc 450 tyś., 

to jest na to. Ta pozostała kwota, niewątpliwie sytuacja płatności, jeżeli chodzi o płynność finansową 

jest nie najlepsza, więc pozwoli na zapłatę. Pan Starosta Siano mówi, że jeszcze na jakiś projekt  

z Urzędem Marszałkowskim, wkład własny do projektu. Są tam jakieś projekty, których akurat w tym 

momencie nie kojarzę z Urzędem Marszałkowskim, gdzie  wkład własny jest wymagany. Na pewno to 

pomoże płynności finansowej, bo Prezes stara się regulować ugodę z ZUS-em, Urzędem Skarbowym, 

płaci zaległe wynagrodzenia lekarzom także są to pieniądze, które pomogą w zachowaniu płynności  

w Spółce. Oczywiście być może i spodziewamy się, że nie będą to jedyne środki, które do szpitala 

powinny trafić w tym roku. Powiem o tym w dalszej części, powiemy tu wspólnie z Panem Wicestarostą, 

z Panią Sekretarz, z Panią Skarbnik. Sytuacja powiedzmy dzięki wprowadzonym ruchom przez Zarząd 

jest częściowo ustabilizowana, ale jeszcze najważniejsze miejsce ewentualnych oszczędności, czyli 

wynagrodzenia nie jest jeszcze do końca wyeksplorowane i nie da się doprowadzić na koniec roku do 

dobrego wyniku finansowego. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, mam takie pytanie tutaj w związku z tą karetką, bo 

nie wiedziałam o co chodzi. To znaczy Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego nie przeznaczył nam na 

czas pieniędzy? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Od momentu, kiedy uległ uszkodzeniu ambulans, 

karetka uległa wypadkowi wszcząłem przy udziale poprzedniego Prezesa działania, żeby pozyskać 

nowy ambulans. Oczywiście z tym ambulansem jest tak, że kwota, którą finalnie otrzymujemy to 

350tyś., czyli nie w pełni pokrywająca nasze potrzeby w tym zakresie. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile ta karetka będzie kosztować? 

  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: 450 tyś. zł. musimy zapłacić firmie, a jeszcze cześć 

wyposażenia przeszła z tej rozbitej karetki do nowej, bo normalnie około 550-600 tyś. zł. taki sprzęt 

kosztuje. Tam są realizowane działania wsparte przez Urząd Marszałkowski dotyczące zakupów 

sprzętu, to jest jeszcze część covidowa oraz środki z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie 

laboratorium, łącznie jest to 1,5 mln. zł. Tam też trzeba wkład własny w tych zadaniach pokazać  

i właśnie temu celowi ma służyć to nasze dzisiejsze zabezpieczenie tych 800 tyś. zł. Czyli ambulans 

450tyś. zł. i pozostałe środki na wkład własny do projektów związanych z laboratorium, jak też  

z zakupami sprzętu, bo to będzie w sumie najszybsze żeby środki zdążyć do września wydać. Jest taka 
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potrzeba, bo projekt covidowy się kończy, Spółka wciąż potrzebuje dużo sprzętu i właśnie w tym 

kierunku idą nasze rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, z Panią Dyrektor Kandziorą-Damboń żeby 

ten sprzęt do szpitala trafił, czyli pewne przemodelowanie priorytetów, ale tutaj Spółka albo by musiała 

zrezygnować z tych projektów albo przy naszym wsparciu będzie je realizować.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Rozumiem, że ta karetka była jakoś zaplanowana, bo pieniądze 

miały być najpierw z Urzędu Marszałkowskiego? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Wie Pan sprzęt musi jeździć, to nie jest tak, że my 

możemy poczekać na zakup. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Marszałek o tym nie wie? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja myślę, że Marszałek jakoś specjalnie się tym nie 

martwi. To nie jest problem Marszałka tylko nasz, więc poprzedni Zarząd zdecydował się dokonać 

zakupu sprzętu szybciej, szybszą procedurą. On już u nas jest od blisko dwóch miesięcy. Natomiast dość 

powoli idzie procedura zmiany projektu unijnego na mocy, którego zostaniemy zasileni tą kwotą 350tyś. 

zł. Oczywiście tu nie ma jakiejś złej woli od nikogo, wręcz przeciwnie jest dobra wola, bo dostaniemy 

te 350 tyś. zł. tylko, że procedury uzgodnienia zmian z Unią Europejską w projekcie muszą być poparte 

uchwałami Zarządów, uchwałami Sejmików, co powoduje tutaj pewne opóźnienie, okres wakacyjny też 

temu nie sprzyja. I te środki trafią do nas później niż liczyliśmy. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli 450 tyś. zł to jest to co da nam Urząd Marszałkowski? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: 350 tyś. zł. plus 100 tyś. zł., tak? 

 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: 100 tyś. zł. to jest wkład własny. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A te 350 tyś. zł., które mamy będzie przeznaczone na zaległości 

w PCM, tak? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, tak naprawdę to będzie wkład własny do 

projektów. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze by było ustalić na co to będą pieniądze, bo najpierw 

Pan mówił, że to będzie związane z PCM, a później Pan Wicestarosta Panu szepnął i się okazało, że coś 

jest na projekt.   

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak, jeżeli mogę powiedzieć to chcę zapewnić Radnych, 

że środki, które mamy zamiar przekazać w formie emisji akcji typu „N” nie są na wynagrodzenia 

pracowników i to trzeba jasno powiedzieć. Gro z tych środków pójdzie na zakup karetki. O sytuacji 

finansowej związanych z Urzędem Marszałkowskim wyjaśnił Starosta, natomiast chcę powiedzieć, że 

na tą karetkę wstępnie miały być środki przeznaczone z odszkodowania za poprzednią karetkę, która 

uległa wypadkowi. Te środki ponad 200 tysięcy odszkodowania zostały niestety wydatkowane na inny 

cel i dlatego pojawiła się w tej chwili taka luka. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A na jaki cel? 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie wiem, ale zostały wydane przez poprzedniego Prezesa, 

podejrzewam, że na wynagrodzenia. Natomiast nie ma zabezpieczenia środków, które pozwolą nam na 

wkład własny w tej chwili jeśli chodzi o tą karetkę, więc musimy ratować sytuację Spółki  

i te środki bardzo szybko trzeba przekazać Spółce, żeby ten zakup karetki mógł być sfinalizowany. 

Pozostała część to wkłady własne do dwóch projektów. Jeden między nimi realizowany w kooperacji  
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z Urzędem Wojewódzkim i z Urzędem Marszałkowskim. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jaki to jest projekt? 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Dotyczący laboratorium i doposażenia placówki PCM  

w sprzęt. Musimy też te środki zabezpieczyć żeby z tych projektów nie rezygnować. Rozumiem, że 

Państwa interesuje, czy to będzie na wynagrodzenia lekarzy, więc odpowiadam – nie. Na projekty, na 

wkład własny i na karetkę. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja nie wiem na co, może być na coś innego, wiemy, że tam nie 

tylko to jest. 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Trzymamy się tego o czym mówiliśmy, nie mamy zamiaru 

w tej chwili przerzucać środków finansowych, żeby utrzymywać, czy spłacać wynagrodzenia lekarzom. 

W tej chwili ratujemy Spółkę w innym zakresie. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, ale te terminy są… Jakbyśmy na przykład zrobili to 

w sierpniu to nie byłoby za późno? 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Niestety nie, bo umowa się finalizowała 30 czerwca, więc 

tylko i wyłącznie dzięki tej firmie, która ma finalizować dla nas tą karetkę jest ustępstwo, że poczekają 

z płatnością, więc my tu już tak naprawdę jesteśmy po terminie. Próbujemy ratować sytuację poprzez 

emisję tych obligacji. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Próbujecie ratować sytuację, jeśli chodzi o to, że Marszałek 

nam nie dał pieniędzy na czas, tak?  

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie, Marszałek ze względów proceduralnych będzie mógł 

te środki przekazać najprawdopodobniej w połowie września. Nie możemy czekać, ponieważ jest już 

sfinalizowana kwestia karetki, ona czeka na płatność do 30 czerwca. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze dziękuję, skąd pochodzi te pieniądze 800tyś. zł.? 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: 800 tyś. zł. wygospodarowaliśmy z dwóch elementów. 

Zrezygnowaliśmy z ubiegania się w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie dotyczące bieżni, ponieważ 

jak Państwo wiecie otrzymaliśmy środki w ramach Polskiego Ładu, więc możemy spokojnie z tej części 

zrezygnować, to jest około 450 tyś. zł., a pozostałe środki 350 tyś. zł. pochodzą z planu budowy 

archiwum na terenie Starostwa, czyli razem mamy 800 tyś., które możemy przekazać na 

dokapitalizowanie Spółki   

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto na sesji ostatniej, na której wyrażaliśmy  

zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki mówiono nam troszeczkę inaczej. Mianowicie 

temat karetki już wybrzmiewał i wtedy jak Państwo omawialiście ten projekt uchwały i mówiliście  

o tym co będzie z tych 1 350 000, czy 1 340 000 dowiedzieliśmy się, że będą tam zaległości ZUS-

owskie, zaległości do Urzędu Skarbowego, niezapłacone faktury za leki i między innymi zakup karetki. 

Nie było mowy o tym, że Urząd Marszałkowski może nam zapłacić dopiero we wrześniu. Wiedzieliśmy 

o tym, że ta umowa gdzieś się kończy i trzeba będzie zobowiązania uregulować, nagle znowu wyskakuje 

temat braku płatności za karetkę, ta argumentacja mnie do końca nie przekonuje. Zapłacimy Spółce za 

udziały 800 tyś. zł., zapłacimy firmie za karetkę, zostanie paręset tysięcy złotych i one będę 

przeznaczone na wkład własny PCM w projekty. Nikt nie powiedział tutaj w jakiej wysokości jest nasz 

udział i ja bym prosił żeby to powiedzieć i zobaczymy, czy nam te kwoty tutaj zgrają. Chciałbym 

również zwrócić uwagę na to, że jeżeli Spółka dostanie pieniądze, bo to nie Starostwo dostanie, tylko 

Spółka z Urzędu Marszałkowskiego, a wcześniej ta karetka zostanie już zapłacona z pieniędzy 

uzyskanych od Powiatu no to powstanie pewna górka finansowa, którą znowu Spółka na coś przeznaczy. 

Ja chciałbym wiedzieć na co przeznaczy, to jakby jest jedna kwestia. Druga kwestia, jaką mamy 
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gwarancję, że pieniądze przekazane z budżetu do Spółki zostaną wykorzystane właśnie na ten cel? 

Moim zdaniem gwarancji nie mamy żadnych, albowiem podnosimy kapitał zakładowy Spółki, więc jak 

te pieniądze trafią do Spółki mogą zostać wydane na każdy cel, Powiat już nie będzie miał wpływu na 

co Spółka te pieniądze wyda. To są nasze pieniądze budżetowe i wydaje mi się, że należałoby te sprawę 

bardzo dokładnie wyjaśnić, przedstawić nam wszystkie informacje, abyśmy podejmując decyzję  

o głosowaniu za zmianą budżetu mieli pewność, że rzeczywiście te pieniądze zostaną właściwie 

wykorzystane w zależności od potrzeb. Gdybyśmy dzisiaj dali 2 mln. na przykład, bo tam są problemy, 

czy 3 mln. to i tak te pieniądze by były wydane, bo wszyscy wiemy jakie są potrzeby, ale głosować za 

czymś, gdzie konkretnie nie wiemy na co te pieniądze będą przeznaczone. Przecież Zarząd Powiatu 

realizując jakby tą uchwałę nie może powiedzieć na to 1 zł., na to 2 zł., na to 5 zł., bo od tego jest Zarząd 

PCMu i to oni wydatkuje te pieniądze. Także bardzo bym prosił żebyśmy otrzymali bardziej 

szczegółowe informacje. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że jeśli chodzi o to na co Spółka wyda te 

pieniądze to już powiedzieliśmy, natomiast, żeby mieć gwarancję na jaki cel to uważam, że pomysł Pana 

Radnego jest dobry, aby w jakiś sposób to sobie zagwarantować i myślę, że wystąpimy do Zarządu 

Spółki, żeby na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym będziemy ten kapitał podnosić złożył 

oświadczenie na jaki cel, zgodny z naszymi intencjami te pieniądze zostaną wydatkowane. To nie musi 

być w protokole z Walnego, ale musi być pisemne oświadczenie na mocy, którego Zarząd zobowiąże 

się w sposób należyty, zgodny z naszymi intencjami wydać te pieniądze. Oczywiście w sytuacji, kiedy 

Zarząd jest w okresie po złożeniu dymisji tutaj musimy zastanowić się jak zrobić, żeby te oświadczenie 

również obligowało ewentualny kolejny Zarząd. Powiedzieliśmy o ambulansie i to się stanie na pewno 

teraz, od razu, po Walnym, po wpływie środków do Spółki. Natomiast te projekty oczywiście będą 

trwały dłużej, to nie jest tak, że one w tej chwili wymagają od razu płatności i pewnie będzie to 

realizował już kolejny Zarząd, dlatego trzeba zastanowić się nad formułą bezpiecznej gwarancji 

wydatkowania środków właśnie na ten cel. Słusznie tutaj Pan Rady zauważył, że 350 tyś. zł. to jest to 

co Spółka później odzyska od pana Marszałka i te środki, które my dzisiaj przeznaczamy będą w jej 

dyspozycji. Myślę, że tutaj chyba nie będziemy już narzucać na co dokładnie te pieniądze miałby zostać 

przeznaczone, bo jak wiadomo tych płatności jest tam wiele. Możemy zastanowić się, czy na przykład 

nie na zobowiązania wobec ZUSu albo jakiś innych kontrahentów, to jest kwestia do dyskusji. 

Natomiast pierwotnie na pewno ambulans plus te dwa projekty i to w oświadczeniu się znaleźć powinno. 

Do zastanowienia co po zwrocie 350 tyś. zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego kiedy to się fizycznie 

stanie. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Jakie to są kwoty z tych dwóch projektów? 

 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Z projektu z Urzędu Wojewódzkiego, który dotyczy 

laboratorium i doposażenia rehabilitacji projekt jest na kwotę 735 tyś. zł., minimalny wkład własny to 

35 tyś. zł., z tym, że już wiemy, że dokumentacja na laboratorium, która jest tworzona przekroczy środki, 

które są ujęte w tym projekcie na laboratorium, do tych 700 tyś. PCM nie dopłaci 35 tyś. tylko na pewno 

dużo więcej żeby to zrealizować. Kolejny projekt z Urzędu Marszałkowskiego to zakup wyposażenia, 

sprzętu na 650 tyś. zł. i minimalny wkład tutaj wynosi 40 tyś. zł., w zależności ile ten sprzęt będzie 

kosztował, bo wiadomo, że ceny się zmieniają, przypuszczamy, że również 40 tyś. nie będzie kwotą 

wystarczającą na realizację. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto jakieś mgliste jest bardzo, to co Pan mówi, bo 

rozumiem, że 350 tyś. zł. zostanie zwrócone, ale już do PCMu, a 100 tyś. to my mamy dać, czy ma dać 

PCM? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: 100 tyś. zł do karetki? 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Do karetki. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: No my.  
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Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: My dodajemy z podwyższonego kapitału, czyli tak 

naprawdę PCM daje. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No tak, ale z naszego budżetu to idzie, a nie z budżetu PCMu. 

Następna sprawa jest taka, Pan powiedział rzecz, która mnie zastanawia „następny Zarząd”, czyli co ten 

Zarząd jest do wymiany? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: No Pan Radny myślę, że wie. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No właśnie nic nie wiem. Czy ten Zarząd jest nieaktualny? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że Prezes 

złożył pismo do Rady Nadzorczej i do wiadomości Zarządu Powiatu o rezygnacji z dniem 16 sierpnia  

z pełnienia funkcji Prezesa w Spółce. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Pani Dyrektor ? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tego nie wiemy, ale spodziewamy się, że pewnie 

również to nastąpi. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A jaki powód jest? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Powodu nie podał. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Bez powodu. To tak jak przedtem mniej więcej. Bo ja powiem 

szczerze skoro dzisiaj mamy punkt odnośnie PCMu to myślałem, że tu będzie Pan Prezes, czy ktoś  

z Zarządu i odpowie na pytania, które tu zadaliśmy. W takim razie będzie to rozmowa, że tak powiem 

jałowa, porozmawiamy sobie o tym, że jest źle. Powiem tak, mnie co do tej uchwały boli to, że będziemy 

łatać dziury, które ktoś zrobił i znów będziemy wkładać pieniądze, których nie będziemy pewni, czy 

będą pracować tak jak trzeba, czy znów zostaną wydane na coś tam, a zadłużenie, czy te straty będą 

wzrastać. Powiem szczerze, że się na to nie zgadzam, bo miał być do 15 lipca program naprawczy  

i liczyliśmy na to mocno, że będzie ten program i że będzie można się do czegoś odnieść, bo jeżeli by 

był program naprawczy to ja rozumiem te 800 tyś. zł. jest. My dajemy, bo jest ten program naprawczy, 

ale tu nic nie ma, znów działamy po omacku, więc ja powiem szczerze, że się wstrzymam. Przeciwko 

szpitalowi nie jestem, ale nie jestem za tym, żeby Ci którzy zrobili tyle złego w tym PCM dalej go 

naprawiali, bo ja wiem jaki powinien być program naprawczy, od czego on się powinien zacząć. Od 

tego, że pewne osoby odejdą.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosto Pańską 

wypowiedź powinno się rozpocząć w taki oto sposób: dzisiaj na sesji nadzwyczajnej, którą zwołaliśmy 

na nasz wniosek nie będzie obecny Pan Prezes i Pani Gajewska. Jakie tam ona ma stanowisko to mało 

już teraz istotne. I moje pytanie następne, kiedy będzie powołany nowy Zarząd i jaka osoba, czy 

miejscowa, czy z zewnątrz? Czy już są prowadzone jakiekolwiek konkretne rozmowy żeby tutaj wzięły 

się za nasz szpital? Bo fakt faktem trzeba tu podkreślić i Mirek ma rację i Radny Kolbek ma rację 

będziemy pompować tutaj być może strukturę PCM Szpital Powiatowy w Prudniku, a okaże się, że za 

jakiś czas nie będzie on mógł funkcjonować, straci całkowicie płynność. Trzeba wziąć sobie też to pod 

uwagę. W XXI wieku, w świetle różnych innowacji, telefonów komórkowych i tak dalej taka 

informacja, o której teraz Pan powiedział, że będzie nowy Zarząd powinna być około tygodnia do tyłu 

żebyśmy się odpowiednio przygotowali na taką sytuację, trochę to nie jest w porządku.  

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Szanowni Państwo jeżeli chodzi o sprawy 

dotyczące sytuacji w PCM mamy to w punkcie 7. Informacja odnośnie rezygnacji dotarła dwa, czy trzy 

dni temu, ja też się dopiero dzisiaj o tym dowiedziałem, że coś takiego wpłynęło. Skupmy się na tym 

projekcie uchwały dotyczącej przyjęcia zmian w budżecie, bo jest to konieczna sprawa związana  

z dofinansowaniem PCMu i na pewno te sprawy w następnym punkcie zostaną tu szczegółowo 
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wyjaśnione, ponieważ pewne informacje posiada Zarząd Powiatu, czy Starosta i te sprawy zostaną 

omówione i przekazane.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2022r. (druk nr 475) (13:42:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Antoni 

Sokołowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Mirosław 

Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(4): 

Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort 

6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 476). (13:43:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Sekretarz o omówienie projektu uchwały. 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: W ramach samokontroli chcielibyśmy uchylić 

uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich. Doszło tutaj na linii służby Wojewoda i nasz Radca Prawny do niedogadania się. Uznano, że 

Statut Ośrodka nie powinien być publikowany, po czym przyszło pismo, którym wszczęto postępowanie 

nadzorcze. Żeby z tej sytuacji wybrnąć prosimy o uchylenie tej uchwały, od dnia dzisiejszego są 

ogłoszone konsultacje, a więc na przyszłej sesji byłby ponownie złożony projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia statutu z pełną procedurą. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To co zostało ustalone to Wojewoda się na to też zgodził tak? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Tak. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 476). 

(13:45:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Judyta 

Walocha, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, 

Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=78180
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• BRAK GŁOSU(4): 

Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort 

7. Przedstawienie informacji nt. sytuacji w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. (13:45:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko udzielił głosu Staroście Prudnickiemu, Panu Radosławowi 

Roszkowskiemu.   

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Szanowni Państwo intencją Zarządu Powiatu było, 

żeby przedstawiciele Zarządu, Pan Prezes ewentualnie Prokurent lub też oboje uczestniczyli  

w dzisiejszej sesji Rady. Niestety pewnie z różnych względów odmówili tej naszej prośbie. Natomiast 

udało nam się pozyskać nieco istotnych informacji w finalizowanym przez Zarząd Spółki programie 

naprawczym i o tym za chwilę z Panem Wicestarostą Państwu powiemy. Trochę niefortunna jest 

sytuacja, kiedy Zarząd Spółki z jednej strony rezygnuje, a z drugiej strony prosi nas, Radę Powiatu  

o wsparcie finansowe z tym, że pamiętać musimy, że to tak naprawdę jest przede wszystkim w interesie 

mieszkańców Ziemi Prudnickiej, a niekoniecznie Zarządu Spółki, który nie jest winny sytuacji 

finansowej, w której ta Spółka się znalazła i próbuję tą sytuację ratować już z pewnymi efektami. 

Niemniej jednak droga do pełnego uspokojenia sytuacji finansowej i stabilizacji jest jeszcze bardzo 

daleka. Powodem tego stanu rzeczy są niewątpliwie znaczące przerosty kosztów wynagrodzeń i usług, 

które wiążą się z wykonywaniem pracy, no bo pamiętajmy, że część załogi jest na umowach o pracę, 

natomiast duża i poważna część, szczególnie kadry lekarskiej jest właśnie na umowach kontraktowych, 

które w ostatnim czasie w naszym szpitalu jak się niedawno dowiedzieliśmy są wygórowane  

w porównaniu do tego co mówi się o wynagrodzeniach w innych szpitalach w naszym województwie. 

To wszystko powoduje, że Zarząd Spółki ma do wyboru kilka dróg wyjścia z tego impasu. Podjęcie 

negocjacji z lekarzami i obniżenie tych wynagrodzeń. Wypowiedzenie umów, skrócenie ich czasu 

trwania i znalezienie lekarzy w krótkim czasie, którzy zastąpią tych, z którymi zawarto te wysokie 

kontrakty. No i trzecia możliwość utrzymania tego tak jak jest, ale to wiąże się niestety z dużymi stratami 

finansowymi. Pierwsze działania Zarząd podjął. Pewne efekty finansowe tego są już widoczne, ale są 

one na razie dalekie od sytuacji, która unormuje nam funkcjonowanie komórek szpitalnych, w sensie 

ich bilansowania się, bo te pensję są znacząco wyższe niż takie, które pozwalałyby na bilansowanie 

efektywności kosztowej komórek, czyli w ogóle oddziałów szpitalnych, ale nie tylko chodzi o oddziały, 

bo są jeszcze inne komórki, które w szpitalu występują. Negocjacja przyniosła z częścią lekarzy 

pozytywny efekt, ale nie tak duży jak byśmy oczekiwali. Jeśli chodzi o wypowiedzenia to pozyskanie 

nowej kadry jest bardzo trudne i jest to proces bardzo czasochłonny. Stary Zarząd, czy też nowy będzie 

musiał ten temat kontynuować i tą kadrę pozyskiwać. No i trzecia sprawa nie robienie nic, tutaj jesteśmy 

absolutnie najdalsi od takiego myślenia, bo to tylko pogłębi krach finansowy Spółki, a także może 

spowodować jej upadłość. Są również czynione oszczędności w zakresie wynagrodzeń na przykład 

poprzez likwidację zbędnych nadgodzin, ich było niestety dotąd bardzo dużo. Mówimy o ponad 2 tyś. 

nadgodzin w pierwszych 5 miesiącach tego roku za kwotę 600 tyś. zł. Na pewno trzeba znacząco 

zastanowić się nad kosztami wyżywienia w szpitalu, one wzrosły w ostatnim czasie znacząco, być może 

w większości z powodów obiektywnych, czyli wzrostu cen towarów i usług na rynku, ale być może 

również w sposób po części nieuzasadniony i to powinno być rzetelnie zdiagnozowane, oczywiście 

Zarząd musi przeprowadzić odpowiednie badania rynku na ile jesteśmy w stanie pozyskać 

kontrahentów, którzy dostarczą dobrą żywność, dobrej jakości w niższych cenach. Niemniej jednak  

z przetargu, który gdzieś tam jest badany przez Prokuraturę wynika, że z tego co do nas dociera drugi 

kontrahent nie z Prudnika, tylko gdzieś tam z Kietrza oferował cenę niższą za wyżywienie o 400 tyś. zł. 

w jednym roku, co za łączną umowę dwuletnią daje 800 tyś. różnicy. Zobaczymy jak tak sprawa zostanie 

wyjaśniona, bo to jest jeden z elementów, które być niepotrzebnie pogarszają sytuację finansową 

szpitala. Rzetelnym wyliczeniom musi podlegać również praca laboratorium medycznego. Ono dzisiaj 

jest wewnętrzną komórką w Spółce, niemniej jednak nie ma wewnętrznej procedury wyceny tych badań 

i tak naprawdę nie da się ich wprost przypisać do komórek, które te badania zlecają, bo jeśli nie ma 

wewnętrznej wyceny na przykład badania krwi to jak obciążyć koszty oddziału, który to badanie zlecił? 

Powinna być taka wycena stworzona, jest to mozolne, ale w najbliższym czasie pewnie będzie to 

wykonane. Trochę danych liczbowych jeszcze za chwilę przytoczy Pan Starosta Siano. Rozmowy toczą 

się również z załogą, z pracownikami, chociażby ze związkiem pielęgniarek i położnych. Tutaj na razie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=78182
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nie ma zgody na to żeby była jakakolwiek możliwość zmniejszenia wynagrodzeń, natomiast jest 

otwartość w temacie funduszu socjalnego i tutaj rozmowy myślę, że będą kontynuowane. Ten fundusz 

za zgodą załogi może zostać przeznaczony na inne cele przez Spółkę i tutaj ta otwartość związku 

zawodowego jest. Są już pewne oszczędności poczynione w zakresie środków opatrunkowych i leków. 

No nie do końca ta gospodarka wcześniej była racjonalna i oszczędna. 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Z konsultacji w ramach budowania planu naprawczego dla 

PCM jest kilka informacji, które mogę Państwu przekazać takich konkretnych, bardziej liczbowych. Po 

pierwsze chciałbym powiedzieć, że generalnie założeniem, które przyjął Prezes dotyczące oszczędności 

można rozbić na dwie sfery. Pierwsza to sfera kadrowa, czyli wszystkie wynagrodzenia, nadgodziny, 

kontrakty, etc. A druga kwestia to działalność operacyjna i koszty tej działalności operacyjnej, czyli 

materiały, energia, inne jakieś usługi obce itd. Zostało przyjęte w założeniu, że, aby zbilansować,  

nasz PCM trzeba, by było uzyskać około 10 do 15% oszczędności zarówno w jednej sferze jak  

i w drugiej, co łącznie dałoby planowane do końca roku ok. 800 tyś. zł. oszczędności. Natomiast już 

dzisiaj wiadomo, że to jest plan praktycznie nierealny do wykonania, dlatego, że wstępnie tutaj Starosta 

mówił nie ma takiej woli, aby rezygnować z tych wynagrodzeń, aby dobrowolnie rezygnować  

z gratyfikacji, w związku z tym jest to bardzo problematyczne. Z drugiej strony mamy problem, 

ponieważ nadmierny nacisk na chociażby sferę lekarską spowoduje, że lekarze odejdą i to zakłóci pracę 

PCMu, więc jest to bardzo trudne, wymagające dużego zaangażowania i czasochłonne działanie, które 

myślę, że docelowo przynosi jakiś efekt, przedstawię go za chwilę. Jest to karkołomne zadanie, ono 

będzie trwało bardzo długo, może rok albo nawet dłużej, więc jest to duży problem w tej chwili, duże 

wyzwanie, które stoi przed Zarządem. Ale wracając jakby do tych konkretów, jeśli chodzi o tą sferę 

dotyczącą kosztów osobowych, kosztów kadry jak Państwo wiecie mamy bardzo duże nadwykonania  

i różnica między wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a tymi, którzy są na 

kontraktach jest bardzo duża. Bo średnia, jeśli chodzi o pracowników na umowę o pracę to około  

11 tyś. zł., natomiast jeśli chodzi o pracowników na kontraktach to już jest ponad 21 tyś. zł., więc 

widzicie Państwo jaka tu jest duża rozbieżność. Abstrahując od tego, że jeśli chodzi o te kontrakty to 

nie było tutaj stosowanej procedury konkursowej, więc to też jest kolejny aspekt, który wymaga 

naprawy i Zarząd zajął się tą tematyką. W ramach tych wszystkich konsultacji, rozmów z pracownikami, 

lekarzami, wszczynaniem procedur konkursowych udało się zredukować te wynagrodzenia  

o ok. 140 tyś. zł., to jest stan na 1 lipca, docelowo było planowane zdecydowanie więcej tych 

oszczędności, natomiast to jest około 6-7% z tego co tak naprawdę zakładano. Natomiast jeśli chodzi  

o tę sferę dotyczącą samej działalności operacyjnej, czyli kosztów związanych z prowadzeniem 

działalności leczniczej udało się uzyskać oszczędności na poziomie 115 tyś. zł., to też są dane na dzień 

1 lipca. Oczywiście oczekiwano ponad 300 tyś. zł. tych oszczędności, tego też się nie udało w pełnym 

zakresie uzyskać. Natomiast biorąc pod uwagę to, że ten proces jeszcze trwa i toczą się rozmowy  

z lekarzami, ponieważ Pani Prezes Gajewska szczególnie zajmuje się tą tematyką i na bieżąco dyskutuje, 

rozmawia i pertraktuje z lekarzami. Ogłaszane są kolejne konkursy, jeśli chodzi o kontrakty lekarskie, 

to prognozują, że prawdopodobnie uda do końca roku ok. 560 tyś. zł. zaoszczędzić. Docelowo 

planowano ok. 800 tyś. zł. zaoszczędzić, więc z tych informacji, które wiem nie ma możliwości, aby te 

działania, które podejmowane są dzisiaj zbilansowały ten problem, jeśli chodzi o ten deficyt, nie ma 

takiej możliwości i to zostało jasno powiedziane. To znaczy te działają oczywiście poprawiają sytuację 

finansową, natomiast docelowo będzie to praktycznie bardzo trudne do wykonania. Strata za 5 miesięcy 

szpitala to jest 1 433 000zł. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile?  

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: 1 433 000 zł. za 5 miesięcy, czyli do końca maja. 

Planowany deficyt na koniec roku po odjęciu amortyzacji, która tam jest na poziomie prawie  

2 mln. zł, 1,9 mln. zł. wracam do tego o czym mówiliśmy, że jest ponad 4 mln. zł. zadłużenia, więc jak 

od tego się odejmie amortyzację to szacuje Zarząd, że ten deficyt na koniec roku to będzie kwota około 

2,6 mln. zł. Biorąc pod uwagę to, że dokapitalizowaliśmy Spółkę w wysokości 1 350 000 zł. i dzisiaj 

Rada podjęła moim zdaniem dobrą decyzję dotyczącą dokapitalizowania o kolejne 800 tyś. zł. to 

wyjdzie nam około 450 tyś. zł., powiedzmy około 500 tyś. zł. deficytu biorąc pod uwagę to co realnie 

przedstawia na dzisiaj Zarząd, więc krótko mówiąc tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie liczbowe. 



str. 11 
 

Także widać, że Zarząd czyni starania, podejmuje działania, konsekwentnie realizuje swój plan, który 

przynosi wymierne efekty. Natomiast to co wydaje mi się najbardziej trudne do przełknięcia przez 

Zarząd to to, że nie ma woli wspólnego ratowania szpitala, łącznie z załogą. Ale tutaj wiemy, że te 

zagrożenia były od początku, bo pamiętacie Państwo jak rozmawialiśmy na temat sytuacji dotyczącej 

PCMu. Mieliśmy świadomość tego, że tak naprawdę 70% tej załogi jest zupełnie nowa, niezwiązana ze 

środowiskiem prudnickim, z Powiatem Prudnickim, więc też trudno było oczekiwać jakiejś dobrej woli 

ze strony wszystkich pracujących w PCM, no i też z tego punktu widzenia myślę, że każdy z nas rozumie 

jak trudne wyzwanie, jak trudne zadanie stoi przed Zarządem PCMu.  

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tutaj 70% lekarzy na kontraktach to lekarze spoza 

Powiatu, bo o pielęgniarkach takich proporcji nie możemy absolutnie powiedzieć. Także jak Państwo 

widzicie ta informacja, którą przekazaliśmy wywołuje pewien lekki optymizm, natomiast do dobrych 

humorów jesteśmy jeszcze bardzo daleko, bo bez uporządkowania kwestii płacowych globalnie  

w Spółce jej zbilansowanie będzie niemożliwe. Nowy Zarząd, czy może jeszcze stary będzie zmuszony 

rozważać różne warianty postępowania, bo jeśli nie uda się znaleźć kadry za mniejsze pieniądze to może 

się okazać, że niektóre komórki są na tyle nieefektywne, że nie jesteśmy w stanie ich utrzymać, bo 

decyzja będzie wtedy następująca i to pewnie szybciej, niż później. Czy Powiat decyduje się dokładać 

rokrocznie do szpitala po kilkaset tysięcy złotych, jak nie więcej, czy też z czegoś trzeba zrezygnować, 

bo wynagrodzenia, które dzisiaj obowiązują, a wiadomo, że jeszcze podwyżki są zapowiedziane, które 

mam nadzieję, że będą sfinansowane ze środków NFZ-u, ale jak to zwykle bywa pewnie z opóźnieniem 

i niekoniecznie w pełnej wysokości też tą sytuację mogą zmienić. Jeśli uda się ten kierunek działań 

Zarządu utrzymać to te względnie optymistyczne prognozy mówią właśnie o tych 500 tyś. zł. 

ewentualnego niedoboru na koniec roku. Natomiast jest pewien znak zapytania, co się stanie, kiedy 

zabraknie tego Zarządu, a będzie Zarząd inny, czy utrzyma te parametry i tą konsekwencje w działaniu 

przy okazji wykazując się może lepszą skutecznością, może innym pomysłem właśnie na znalezienie 

medyków z innej półki cenowej, ale tak samo kompetentnych. 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tutaj jeszcze tylko jedną informację chciałem dorzucić,  

w odpowiedzi Panu Radnemu Kolbkowi dotyczącej samego planu naprawczego. Plan naprawczy  

w zasadzie jest gotowy, będzie podlegał tej procedurze dotyczycącej zaakceptowania przez Radę 

Nadzorczą i przez Zarząd Powiatu, który reprezentuje właściciela, czyli krótko mówiąc Walnego 

Zebrania. Mamy informację, że najprawdopodobniej na sesji sierpniowej będziemy mogli już  

w szczegółach porozmawiać więcej na ten temat. Z tego co przekazywał Prezes plan będzie 

nakierunkowany na dwa alternatywne działania. Jeden to właśnie ten, który inicjują, drugi może bardziej 

restrykcyjny i rygorystyczny w tym sensie, że może jakieś konkretne działania szybkie, ale też i ostre 

będzie trzeba podjąć natomiast na dzisiaj to też chciałem powiedzieć nie ma mowy o likwidacji żadnego 

z oddziałów. Oczywiście zagrożenie takie jest, ale to raczej perspektywa. Natomiast chcę uspokoić, że 

nie ma dzisiaj żadnych gwałtownych ruchów i nie będzie, jeśli chodzi o PCM. Liczę na to, że ten 

kierunek działania jaki podjął Zarząd przynajmniej zredukuje do minimum te deficyty, z którymi mamy 

do czynienia dzisiaj. Zobaczymy, wspólnie będziemy tą decyzję podejmowali z Radnymi, jak to 

Państwo widzicie w konsekwencji takiej perspektywicznej, czy decydujemy się na jakieś gwałtowne 

ruchy, czy też nie, czy będziemy próbowali i szukali środków w Powiecie Prudnickim, w naszym 

budżecie Powiatowym, żeby dokapitalizować. Jeżeli już to oczywiście to nie będą duże kwoty, bo 

niejednokrotnie rozmawialiśmy z Państwem i Państwo też wiecie jaka jest sytuacja Powiatu, nie będzie 

nas stać na milionowe wydatki PCM. To trzeba będzie sobie jasno i uczciwie powiedzieć, że Ci którzy 

liczą, że będziemy 2-3 miliony co roku próbowali wyasygnować w naszym budżecie i przekazywali do 

PCM no to niestety są w błędzie i na taką sytuację nawet nie ma co liczyć.  

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Jeszcze do tej wypowiedzi Pana Starosty, że obecny 

Zarząd podejmuje również działania związane z większą aktywizacją niektórych oddziałów, to znaczy  

z lepszym wykonaniem kontraktów, z bardziej aktywną pracą choćby na chirurgii, tutaj są pewne 

zaległości w tym zakresie. Szuka możliwości rozwinięcia również zakresu usług, mowa jest chociażby 

o możliwość realizacji procedur urologicznych w naszym szpitalu, czy też procedur ortopedycznych, 

które mogłyby dać dodatkowe dochody, mowa jest między innymi o zwiększeniu kontraktu na 

ginekologię, bo on jest rażąco zaniżony, wynosi ok. 40 tyś. zł. miesięcznie. To nie pozwala w żaden 
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sposób utrzymać kadry oddziału i tak naprawdę stąd się po części biorą właśnie duże nadwykonania, 

chociaż one były znacznie przeszacowane, mogły być mniejsze gdyby obsługiwano tylko i wyłącznie 

potrzebujące pacjentki z naszego Powiatu, tutaj poszliśmy szerzej znacznie przekraczając ten obszar 

naszego Powiatu i te nadwykonania są rzeczywiście duże, być może złe umowy, które były pozawierane 

prowokowały do takich poczynań. Także obok działań oszczędnościowych są podejmowane również 

ruchy, które mają zmierzać do zwiększenia przychodu Spółki, bo to też ważne i szukania nisz 

rynkowych, które pozwolą tej Spółce więcej zarabiać. Różnie to z tym w przeszłości bywało, ale na 

pewno jest to ważny aspekt, na pewno pacjentów na urologii nie brakowałoby, myślę, że również na 

pewnej niszy ortopedycznej też takie osoby by do nas trafiały. Zarząd Spółki ma tutaj pewne sprawy 

dogadane z lekarzami, którzy są w gotowości żeby do nas przyjść te usługi świadczyć, oczywiście to 

musi być poprzedzone odpowiednią analizą ekonomiczną żeby nie okazało się, że ginekologia, która 

miała być tą przysłowiową wisienką na torcie i przynosić nam dochody, bo tak przekonywano nas przez 

wiele miesięcy, jeśli nie dłużej jako Radę Nadzorczą, jako Zarząd Powiatu, być może Państwa na 

komisjach również, że jest to dochodowy oddział i tak jest napisane w wyniku za rok 2020, tymczasem 

od początku był to oddział jednak deficytowy. Jeśli wziąć pod uwagę chociażby kwoty, które  

z nadwykonań później trafiały do Ordynatora. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Czyli za 5 miesięcy jest strata 1 433 000 zł, tak? 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak jest, dokładnie tak. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Panie Przewodniczący zwróciłbym uwagę, że taka 

strata była już w marcu, za marzec po trzech miesiącach, czyli można powiedzieć, że jest tu 

przyhamowanie narastania straty, bo ona akurat do maja się specjalnie nie powiększyła. Natomiast nie 

możemy tego samego oczekiwać w kolejnych miesiącach tego roku, nie uda się spowodować, że ta 

strata pozostanie na tej kwocie 1,4 mln. zł., bo niestety te wynagrodzenia przede wszystkim będą 

kontynuować przyrost straty. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: 2 mln. amortyzacji jest naliczanych w ciągu 

roku, tak? To jest bardzo dużo. 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Z tej informacji, którą pozyskałem to amortyzacji jest  

ok. 1,9 mln. zł. z groszami, niecałe 2 mln.. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Czyli to prawie 2 mln.  

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją nt. sytuacji 

w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ja się czuję troszeczkę zażenowany postawą Radnych PISu, 

zwołują sesję nadzwyczajną, kierują sprawę do Prokuratury, a tutaj reprezentuje Was garstka, trójka. 

Dwie osoby przyszły, odśpiewały hymn, wyszły no troszeczkę nie halo, bo to są ważne tematy, nie 

wiem czy, aby ta sesja nie była zwołana żebyście diety dostali, no bo ja mam takie odczucie, temat jest 

bardzo trudny, bardzo poważny, Starosta mówi tutaj żebyśmy podejmowali trudne decyzje, trudne kroki 

w kwestii zrozumiałej, a zachowanie Radnych PISu dla mnie jest troszeczkę uwłaczające. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja odpowiem Panie Przewodniczący, bo akurat Pan wie  

w czym rzecz, ale Panu akurat nie wypada odpowiedzieć swojemu koledze. Poinformuję Szanownego 

Radnego, że akurat tak się złożyło, że dzisiaj jest pogrzeb matki Dyrektora z Szybowic i tam obie nasze 

koleżanki, jak wie Pan dokładnie, że oni żyją w zgodzie z nimi i są po prostu w tym gronie 

nauczycielskim. Może prędzej trzeba było się zapytać Pana Przewodniczącego, a później zadawać takie 

pytania. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Sesja miała być zwołana wcześniej, przecież dostaliśmy takie 

pismo, że tak naprawdę ta sesja nie jest zwołana ze względu nasz wniosek, bo ten wniosek miał pewne 
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niedociągnięcia formalne, czyli nie przedstawiliśmy programu porządku sesji i ta sesja została zwołana 

głównie po to żeby przedstawić uchwałę odnośnie przekazania 800 tyś. zł. na PCM. To nie jest ta sesja, 

o której Pan mówi, naprawdę, a druga sprawa to chciałbym się zapytać ile ta sesja nas będzie 

kosztowała? Jak my będziemy tutaj mieć rozliczane diety w ramach tej sesji, bo jeżeli ja miałem przyjść 

i miał być program naprawczy, a dowiaduję się na tej sesji, że Prezes Spółki odszedł znów kolejny, tak 

się zapytam, który to już Prezes nas opuścił? 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dziesiąty.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli dziesięciu Prezesów było u nas. No pięknie, no to ładna 

rocznica, ale nie wiem czy powinniśmy się z niej cieszyć. To ja powiem szczerze, naprawdę zwoływanie 

tej sesji, płacenie za to nam diet… 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: To ja proponuję zrzeknijmy się tej diety. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To nie ma problemu Panie Radny. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ja jestem pierwszy, bo rozmawiamy o ważnych sprawach, 

ale tutaj odśpiewanie hymnu i wyjście to troszeczkę… 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale proszę Pana ja Panu coś powiem, Pan tu mówi  

o odśpiewaniu hymnu, ale Panu przeszkadza, że ktoś odśpiewał hymn? No może miał trzymać płytę 

żołnierzy radzieckich ze sobą i śpiewać hymn rosyjski? Wie Pan zaczyna Pan być niepoważny. Tutaj 

przyczepia Pan się takich rzeczy, no wyszły, powód chyba podał tu kolega, jest pogrzeb, może Pan nie 

ma współczucia dla takich spraw, trzeba troszeczkę być wyrozumiałym. Chciałem się dowiedzieć, bo 

też to mnie interesuje, czy prawdą jest, że działalność oddziału ginekologicznego została zawieszona? 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, nie jest to prawdą absolutnie, natomiast na pewno 

trzeba bardzo mocno pochylić się nad działalnością tego oddziału celem szukania jego efektywności 

finansowej. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Natomiast, jeżeli ja się dowiaduję tutaj o oszczędnościach i te 

oszczędności mają polegać na tym, że pracownicy mają zmniejszyć swoje pensję? No wie Pan, jeśli ktoś 

podpisał kontrakt to ktoś źle podpisał z nim kontrakt. Ja im się nie dziwię, ale wie Pan, jeżeli Pan chce 

wrzucić do jednego worka i lekarzy i pielęgniarki, pracowników personelu to nie, bo  chcielibyście żeby 

pielęgniarki zgodziły się na obniżenie swoich pensji, przecież one tam nie zarabiają jakiś pieniędzy, 

które by mocno obciążały. Na pewno obciążają, bo w ogóle biorą pieniądze, ale najlepiej żeby nie brały 

i wtedy by nie obciążały w ogóle. Fundusz socjalny to jest przecież normalna rzecz. Ja nie wiem, który 

związek się na to godzi, jaka jest jego odpowiedzialność. Jeżeli tą oszczędnością ma być powrót do byle 

jakiego jedzenia no to znów zaczynamy wracać do tego co było. Ja przepraszam może zacznę od tego 

Panie Przewodniczący, że pamiętam jak w 2004 roku powstawała ta Spółka, niektórzy z Was być może 

wtedy byli w Radzie i po co ta spółka powstała? Myśmy mieli zadłużony ZOZ. ZOZ został 

zlikwidowany po to żeby powstała Spółka, która miała się samofinansować myśmy nie mieli mieć 

problemu z  naszym szpitalem powiatowym, on się miał samofinansować. Niestety przypomnijmy sobie 

wprowadzenie tutaj udziałowca, gdzie później od niego odkupowaliśmy te akcje, przypomnę tutaj złotą 

akcję, którą nam Pan Starosta chciał zafundować i teraz już dziesiąty Prezes. Ja się zapytam, ponieważ 

Pan tu mówi o tym, że jest program naprawczy przygotowywany przez Zarząd, przez, który Zarząd? 

Przez ten Zarząd, który odchodzi? Bo wie Pan, jeżeli nowy Zarząd ma pracować na programie 

naprawczym, który był do tej pory to nie wiem jaka jest ciągłość jakiegoś działania, przecież Ci nowi 

być może będą mieli jakąś inną wersję, w jakiś inny sposób widzą ten PCM. Ja tego nie mogę zrozumieć, 

bo dowiedzieliśmy się dzisiaj o tym na sesji, tak ważnej by się wydawało, no bo tak szczerze ten punkt 

został dosyć zmarginalizowany przez to co Pan powiedział i przez to, że tu nikogo nie ma, bo przecież 

tutaj mógł być na przykład przedstawiciel Rady Nadzorczej, ale nie ma nikogo z Rady Nadzorczej, 

przedtem przynajmniej był Pan, który nam coś powiedział, jest przecież Pani Przewodnicząca mogłaby 

nam coś powiedzieć, nic nam nie powiedziała na ten temat, usłyszeliśmy to co od was słyszymy, to jest 
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oczywiście wasza wersja, ja nie wiem to jest naprawdę. Ja bym wolał żeby tu ktoś z Zarządu był i to 

przedstawił. Ta sesja  powiem szczerze przez to bardzo dużo traci, my znów tu się spotykamy po co? 

Po to żeby dać pieniądze na PCM, kolejne pieniądze, żeby nie wiem czy przykryć tym woalem tego co 

złego zrobiliście. Tymi pieniędzmi mamy przykryć to wszystko co się złego dzieje w tym PCM. Nie 

może być tak, ktoś musi odpowiedzieć za to. Rozumiem, że trzeba wszystko robić żeby ten szpital się 

utrzymał, ale my znów łatamy dziury i najgorsze jest to, że osoby które za to odpowiadają, bo nie 

ukrywajmy Panie Starosto, Pan jest tutaj Starostą od iluś kadencji w zasadzie. Te osoby, które zrobiły 

tyle złego w PCM, bo go nadzorują dalej chcą go naprawiać ja się na to zgodzić nie mogę.  

Nastąpiła zmiana quorum (14:20:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Magdalena Sobczak 

2. Ewelina Langfort 

 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Ja bym się chciał na tej sesji czegoś dowiedzieć. 

Pierwsze pytanie jest takie, który z Prezesów podpisywał takie kontrakty? Przecież tego chyba RODO 

nie obejmuje, nie pytam o pieniądze tylko, który, ten ostatni, czy poprzedni? Dlaczego nikt oprócz 

Prezesa nie wiedział, że są takie kontrakty? Drugie pytanie jest takie, dlaczego mamy tyle nadwykonań, 

z których pieniądze czerpią lekarze, którzy je robią. Czemu w godzinach pracy, w tych 8 godzinach nie 

ma tych wykonań, za które pieniądze by dostawał szpital, czy Rada Nadzorcza i Zarząd Powiatu o tym 

nie wiedział? No czemu nie było informacji? Trzecia sprawa związana, tak mi się wydaje z odejściem 

tego Zarządu. Darek tutaj pyta się dlaczego odchodzi. No ja tak wyczułem czytając prasę i tak dalej, że 

oni się nastraszyli tak jak parę lat temu, że byli atakowani i po prostu nie chcą tych pieniędzy, nie chcą 

być psem ogrodnika i być szczuci przez prawą stronę naszej Rady, no taka jest prawda i chyba dlatego 

odchodzą. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tak na wstępie Panie Radny Rudy Dragomir tu są te Panie, 

może Pan nie zauważył, że już są i one później powiedzą Panu i podziękują za Pana wystąpienie. To tak 

na marginesie. Teraz powiem Panie Starosto tak, jeżeli faktycznie te dwie osoby na wstępie jak przyszły 

tutaj na nasze spotkanie i rozmawiały też z Państwem, z Zarządem mówiły, że dadzą sobie radę, a widać 

teraz gołym okiem, że wymiękli i nie dają rady, a Pan teraz będzie nam tu przekazywał, że nowy Zarząd, 

jakaś tam osoba na pewno zaistnieje da sobie radę to ja już Panu na pewno nie wierzę. To jest tak na 

samym wstępie. Mówiliśmy tu także o oszczędnościach, ale z tymi oszczędnościami to też tak nie do 

końca. Na koniec roku, na ostatnim, nie na ostatnim, na przed ostatnim naszym spotkaniu, na naszej 

sesji wspomniałem o płynności finansowej lub o braku płynności finansowej, dużo czasu nie upłynęło, 

a już szpital praktycznie jest w takiej sytuacji, jakiej jest. Teraz Szanowny Panie Starosto dopłaciliśmy 

już do tego przeszło 2,1 mln. zł, bo 1 350 000 zł i 800 tyś. zł. To zapewne nie jest już kwota, na której 

się zakończy to dofinansowanie przez Starostwo, przez Powiat naszego Powiatowego Centrum 

Medycznego. Zdaję sobie Pan zapewne sprawę, dokładnie sobie Pan musi zdawać sprawę, także tak 

przypominam sobie jak mówiła Pani Skarbnik, że Salomon nie naleje z pustego. Czyli na sprawy bieżące 

my nie możemy dołożyć, ale istnieje taka sytuacja, że pewne środki, które już wpłynęły do PCMu 

zostały skonsumowane przez Zarząd, który wypłacił pewne należności dajmy na to lekarzom, pozostałej 

części załogi. Teraz powiem jeszcze jedną rzecz taki skutek oto przyniesie nasze dzisiejsze działanie  

i poprzednie działanie i zapewne będzie jeszcze kilka tych działań takich finansowych jak w tej uchwale 

o 800 tyś. zł, 1 350 000 zł., że ktoś na tym straci. A kto na tym straci? Otóż ja Panu powiem, nasi 

mieszkańcy Powiatu, bo nie będzie na przykład nowych dróg, nie będzie różnych innych programów 

związanych no nie wiem ze szkolnictwem, nawet tych Pańskich programów czasami nie będzie tyle co 

trzeba, a ostatnio żeśmy się też popstrykali na ten temat, także Szanowny Panie Starosto środki, które 

my tutaj teraz wpłacamy to one nie spadają nam z nieba, tylko my musimy konkretnie gospodarować.  
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I teraz jeszcze jest takie pytanie moje następujące te 600 tyś. zł. miedzy innymi co miało być na Poradnię 

Zdrowia Psychicznego, czy wpłynęły na konto Starostwa, czy wpłynęły już na konto PCMu, czy też 

może jeszcze nie wpłynęły nigdzie, a są zagwarantowane przez uchwały poszczególnych Gmin, czyli 

Głogówek 100 tyś. zł., 200 tyś. zł. Gmina Prudnik i my 300 tyś. zł. Czy te środki już jakoś zostały 

rozparcelowane? Ja powiem też i tutaj stawiam konkretne takie pytanie, może i tezę, żebym był złym 

jakimś tam prorokiem stwierdzam jednoznacznie, że masz szpital w chwili obecnej zmierza ku równi 

pochyłej, jest już na tej równi pochyłej i obawiam się i mówię tutaj na tej sesji, że ten szpital jak 

dociągnie do końca roku to będzie jego koniec. A i też zadaje następne pytanie, czy Zarząd być może  

w swojej jakieś tam wizji chce przekształcić szpital w ZOL, a już tu pewne początki ostatni Pan Prezes 

mówił o ZOL. Czy istnieje taka wizja przyszłości, czy twardo zmierzacie ku temu, że będziecie 

utrzymywać ten PCM w takiej sytuacji jak jest, a śmiem twierdzić, że finansowo nie wydolicie bez 

środków finansowych zewnętrznych, konkretnych i to nie są 200-300 tyś. zł., czy też 1 mln., czy 2, tutaj 

do końca roku śmiem twierdzi, że trzeba koło 5-6, a może nawet i więcej milionów. Dlatego mówię 

tutaj, jeszcze raz powtarzam wizja przyszłości dla tego szpitala, ale funkcjonowanie, a nie sztuczne 

jakieś funkcjonowanie bez konkretnych oddziałów, czyli wewnętrznego, internistycznego, 

ginekologicznego już nie ma, bo już zostały zlikwidowane można tak powiedzieć. Czy też mówię 

przekształcamy nawet nie jako my, tylko może zostanie jakaś osoba, znaczy przyjdzie jakaś osoba 

zainteresowana i stwierdzi, że wykupi od nas 51% akcji i zostanie tutaj sformułowany w cudzysłowie 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Prudniku. 

 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Ja chciałam odpowiedzieć w sprawie 600 tyś.zł, nie ma 

takiej kwoty. Ja już dwa razy mówiłam, że mamy w budżecie Powiatu, nie PCMu i to Powiat będzie 

realizował zadania i Powiat będzie robił remont, inwestycje i my z konta Powiatu będziemy płacić tym, 

którzy wykonają dla nas tą pracę to już dwukrotnie mówiłam. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy te pieniądze już wpłynęły? 

 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Jakie pieniądze i od kogo? 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Te 600 tyś. zł. 

 

 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Ale Państwo na pewno zapomnieli jak działa to  

w rzeczywistości. Jest przyznana dotacja i na przykład Gmina Głogówek przeznaczyła dotację  

w wysokości 110 tyś. zł., będzie podpisana albo już jest, nie pamiętam umowa i w tej umowie są 

zapisane szczegóły, gdzie jest napisane kiedy te pieniądze trafią na konto Powiatu, przeważnie to jest 

przed zapłaceniem faktury wykonania zadania albo może być tak, że my zapłacimy pokażemy Gminie 

Głogówek, a Gmina nam zwróci. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Gmina Prudnik? 

 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Gmina Prudnik przeznaczyła 200 tyś. zł, które też 

ujęliśmy w budżecie i to jest w budżecie Powiatu Prudnickiego. My też razem to mamy w jednym 

worku, Powiat na razie dał 35 tyś. zł. i jest wykonywana dokumentacja i dopiero jak będzie 

dokumentacja sporządzona będzie wiadomo ile tych środków tak naprawdę jest potrzeba i ile Powiat by 

miał jeszcze dołożyć. A te 600 tyś. zł. naprawdę nie wiem skąd się wzięło, być może były z początku 

takie szacunki, natomiast na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu Prudnika jest 345 tyś. zł. na tym 

zadaniu i to Powiat będzie płacił, nie żaden PCM. Te pieniądze nie idą do żadnego PCM tylko Powiat 

realizuje inwestycje. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Gmina Lubrza i Biała?  

 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Nie dała nic. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale myśmy wystąpili do nich, tak? 
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Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Tak.  

  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: A skąd się wzięło te 600 tyś. zł.? Proszę wrócić… 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Te informacje nie są wyssane z palca. To są szacunki 

naszego Wydziału Inwestycji, który ma tym zadaniem się zająć. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto te pieniądze zostały przekazane w informacji, 

w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w Prudniku. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Gminy przeznaczają dotacje, jakby wsparcie celowe, 

Powiat dostał pieniądze, Powiat będzie realizował zadanie, tak? 

 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Powiat jeszcze nie dostał pieniędzy. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No dobrze, ale zakładamy, że dostaje pieniądze albo 

inaczej mając przyrzeczone w uchwałach poszczególnych miast zapisane środki, podpisze umowy  

z wykonawcą, on wykona, wystawi fakturę i to się ureguluje, tylko proszę mi teraz wyjaśnić, bo 

będziemy to robili na majątku Spółki i teraz tak proszę mnie wyprowadzić być może błędnie myślę, czy 

Powiat może realizować inwestycje na majątku Spółki? 

 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Umowa użyczenia, my dostajemy to tak jakby na chwilę 

remontu, inwestycji będzie Powiat realizował, a później wrócimy do Spółki. To jest normalna 

procedura, nic nadzwyczajnego. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Wracając jeszcze do tego zagadnienia te 600 tyś. zł. 

nie zostało przez nikogo jakoś wyssane z palca, tylko to były szacunki Wydziału Inwestycji Starostwa. 

Wydział Inżynierii, który po prostu przeprowadził taki uproszczony kosztorys tego zadania, tam są  

w tej chwili realizowane różne przymiarki projektowe, finalny koszt będzie po przetargu pewnie znany, 

a może jeszcze później, bo nieraz bywa tak, że jeszcze się okazują jakieś roboty dodatkowe, czy inne, 

więc nie wiemy jak to zostanie całkowicie zamknięte kwotowo. Oczywiście jest to celem ratowania 

istnienia Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Przeciwalkoholowej, która nie może być  

w dotychczasowej siedzibie z wielu względów, między innymi, dlatego, że idąc za Państwa sugestiami 

robimy tam Dom Dziecka, czyli Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą wedle nowej nomenklatury, tą 

do 14 podopiecznych i musimy stamtąd zabrać Poradnię, która też tych standardów tam ma nie do końca 

zachowane. Wracając do tego co mówił Pan Radny Meleszko to stwierdzam, że w dużym stopniu  

z Panem Radnym się zgadzam w tym co powiedział, no rzeczywiście Pan Radny chce dokuczyć tutaj 

Zarządowi Powiatu, ale w meritum wypowiedzi jest dużo słuszności, dużo racji. Dzisiaj szpital jest 

zagrożony i nie ma co tego ukrywać, sytuacja jest trudna, bieżące przychody nie pozwalają na pokrycie 

bieżących zobowiązań, kluczem jest doprowadzenie do zbilansowania się tych dwóch wartości co 

miesiąc. I dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że szpital z tej równi pochyłej jest na równoważni, 

która przechyla się już w tą dobrą stronę. Dzisiaj tak powiedzieć nie możemy, jeszcze wiele czasu  

i starań upłynie kiedy tak się stanie. Kolejna sprawa tutaj wiele jakiś takich sugestii padało czasami  

z którymi się zgadzam, z niektórymi nie. Nie ma z naszej strony na razie żadnych działań w kierunku 

stworzenia w prudnickim szpitalu ZOLu, aczkolwiek nie do końca jest złym pomysłem stworzenie 

takiego ZOLu w Prudniku, bo oczekujących jest dużo, NFZ prosi żeby takie miejsca tworzyć i być może 

znajdzie się miejsce w szpitalu. Tak jak Pan mówi, że nie ma ginekologii, że ona już jest przeszłością. 

Na razie ginekologia jest, zobaczymy czy uda się ją uratować, jeśli nie to być może właśnie ten oddział 

będzie mógł służyć jako baza dla łóżek zolowskich, to jest sprawa otwarta, jest to sprawa strategii 

rozwojowej tego szpitala, którą musi wypracować Zarząd Spółki z naszym udziałem, nas Zarządu, nas 

jako Radnych, czyli nas wszystkich. To są sprawy otwarte ja bym bardzo liczył również ze strony 

Państwa, bo już widziałem, że gdzieś tam na końcu języka Pan Radny ma również propozycje naprawy 

tej sytuacji, to znaczy spotykamy się po to żeby podyskutować, że jest źle i dlaczego jest źle i co Zarząd 

Spółki robi żeby było lepiej, ale również po to jako Rada, czyli radzimy wspólnie nad pomysłami 
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poprawiającym sytuację i mam nadzieję, że takie głosy się pojawią, konkretna propozycja. Pan Radny 

pytał między innymi, czy my wiemy kto będzie nowym Prezesem, czy my już mamy jakieś rozmowy. 

No nie, nie mamy tych rozmów i oczekujemy na propozycje również ze strony Państwa, może macie 

kogoś na myśli, my każdą propozycję rozważymy, z resztą będzie ogłoszony prawdopodobnie dzisiaj 

konkurs, tu Pan Radny Kolbek się zgłasza, nie wiem czy na Prezesa, czy do zabrania głosu… 

 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Na Prezesa. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że po uzupełnieniu kwalifikacji weźmiemy go 

pod uwagę w konkursie, ale to już trochę zażartowałem, to nie była złośliwość żadna, natomiast jeśli są 

propozycje personalne, czy propozycje rozwojowe oparte o rzeczywistą możliwość to my bardzo 

Państwa o takie prosimy i to nie jest tutaj jakakolwiek z mojej strony próba przerzucania 

odpowiedzialności, czy złośliwość, ale sytuacja jest dosyć trudna, przypomnę Państwu te sesje na 

początku tej kadencji, nie umieliśmy uszanować tego co mieliśmy, bo mieliśmy już ten Zarząd kiedy 

sobie radził moim zdaniem całkiem dobrze, jeśli nie wyśmienicie, a wówczas te niezadowolenie z naszej 

strony na tej sali było wyrażane. Marudziliśmy, czepialiśmy się różnych rzeczy, a czemu tak, a czemu 

nie inaczej, no i teraz mamy to co mamy, czyli odszedł dobry Zarząd, pojawiły się Zarządy gorsze, no  

i mamy pasztet, który teraz musimy no chyba jednak wspólnie zjeść. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Szanowny Panie Przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć 

Panu Meleszce, bo Pan Meleszko nie wiem jakich bajek się naczytał science fiction dotyczących upadku 

szpitala. Ja powiem Radnemu Meleszce, że za rządów Platformy Obywatelskiej szpitali w Polsce 

powstało 208, natomiast za czasu PISu tych szpitali ubyło o 66. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ale ile upadło? 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Nie, przybyło 208, dokładnie 208 szpitali, a to za waszych 

rządów wzrost długu publicznego z 877 miliardów do biliona 500 miliardów wzrósł. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tak było fajnie, że Twój as uciekł z Polski jako Premier do 

Niemiec. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa ta dyskusja miała być merytoryczna, 

ona się gdzieś rozmywa, zaczynamy gdzieś krążyć wokół. Kto ile tam zrobił proszę Państwa, to co było 

to historia, mamy dzisiaj stan faktyczny i musimy się zmierzyć z tym stanem faktycznym. Chciałbym 

powiedzieć, że zawsze byłem za tym szpitalem, zawsze głosowałem za tymi rozwiązaniami, które 

uważałem, że one są dobre i słuszne do szpitala i tak będzie nadal. Panie Przewodniczący Pan troszeczkę 

za szybko zakończył tą dyskusję dotyczącej uchwały, ja miałem naprawdę długi dylemat, zobaczyliście 

Państwo, że zagłosowałam ostatni, bo nie bardzo wiedziałem jak się mam zachować. Przeważyła ta 

troska o losy szpitala pomimo tego, że zagłosowałem nie będąc przekonany, czy te pieniądze będą 

właściwie wydane i zagłosowałem również pomimo tego, że nie dostałem wyczerpujących odpowiedzi. 

Wydawało mi się również, że jeżeli mamy już tak złą sytuację to powiemy o wszystkich sprawach, ale 

również o tych najbardziej bolesnych, które miały istotny wpływ na to, dlaczego dzisiaj mamy taką,  

a nie inną sytuację i to zostało w jakiś sposób również pominięte, a szkoda, bo wydaje mi się, że 

wydajemy nasze pieniądze, naszych mieszkańców. Ktoś tu powiedział, że one mogłyby być wydane  

w inny sposób i ponosimy odpowiedzialność za to jak te pieniądze będą wydane, a skoro wydajemy te 

pieniądze nieplanowane wcześniej, przeznaczone na inne zadania to powinniśmy dokładnie wiedzieć 

dlaczego musimy je wydać. Ja tak sobie myślę Pan Starosta Siano złożył deklarację, że te pieniądze, 

które zostaną nie będą przeznaczone na płace. Panie Starosto chciałbym żeby tak było. Gdyby takie 

hasło padło: na płacę, to nigdy bym nie podniósł tutaj ręki, ale mam wątpliwości, bo przecież jeżeli 

Spółka będzie miała jakieś wolne środki pieniężne to nie zapłaci ZUSu, nie zapłaci podatku do Urzędu 

Skarbowego? No zapłaci, a są to przecież pochodne płacy, czyli no pewnie te płace muszą gdzieś tutaj 

krążyć i one tutaj są najistotniejsze w tym wszystkim. Laboratorium, tutaj powiedziała Pani Sekretarz, 

że tam udział Powiatu jest 35 tyś. zł., w tym drugim laboratorium będzie 40 tyś. zł., tylko znowu nie 
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miałam okazji zapytać, czy ten projekt był napisany na podstawie szacunkowych kosztorysów i czy są 

już podpisane umowy na to laboratorium, czy ich nie ma? 

 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Jeśli mogę od razu wyjaśnić. Tą kwotę podał 

poprzedni Prezes, teraz robiona jest dokumentacja na laboratorium i dopiero dokładny koszt tego 

laboratorium będzie znany najprawdopodobniej po niedzieli, bo tak jest skonstruowana umowa  

z wykonawcą. Z tego co mamy informację wiemy, że ten koszt, który był podawany wcześniej jest za 

mały. Te środki po prostu nie wystarczą na to. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dobrze, tylko proszę Państwa w sytuacji problemów 

finansowych Spółki, gdybym ja tutaj otrzymał informację taką: że jest projekt, będzie on kosztował tyle, 

zabezpieczamy poprzez podniesienie kapitału tyle, Spółka ma zabezpieczone pieniądze na wyposażenie 

tego laboratorium i ono nam przyniesie w porównaniu z tym co dzisiaj płacimy za badania 10, 20, 30, 

50 tysięcy przychodu. Nie otrzymałem informacji, czy to laboratorium, które stworzymy będzie 

przynosiło dochody, może inaczej. czy Spółka nie będzie dopłacała do badań, które będą wykonywane 

w porównaniu z tym poziomem, który dzisiaj płaci. Powiedział Pan Starosta właśnie o wycenie badań, 

ja nie bardzo rozumiem, skoro jest prywatna Spółka, czy prywatna firma, która na zlecenie PCMu,  

w siedzibie PCMu wykonuje te badania, no to wiadomo skąd jest, za ile je wykonała oraz skąd jest 

zapotrzebowanie, z którego oddziału, więc wiemy ile one kosztowały, bo faktura została wystawiona  

i który oddział zlecił te badania. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie ma prywatnej Spółki w laboratorium. 

Laboratorium jest już własne, PCM przejął pracowników częściowo i częściowo zatrudnił nowych i robi 

sam badania diagnostyczne, czyli ma swoje laboratorium w związku z tym powinna być wewnętrzna 

wycena tychże badań, a jej nie ma i nie wiadomo jak przypisać koszty do poszczególnych oddziałów.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli tak naprawdę nie wiemy dzisiaj, czy gdyby to 

robiła prywatna firma byłoby taniej. 

 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Zdaniem poprzedniego Prezesa była pewna 

oszczędność, około 10% na tym, że robimy te badania sami. Mam nadzieję, że były to wiarygodne 

informacje, bo różne padały też na tej sali i nie wszystko było prawdą jak wiemy. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: A czy Państwo macie informację jak przedstawiają się 

koszty płac w podziałach na lekarzy, personel pomocniczy i administrację, bo jeżeli macie taką 

informację to w tym momencie bardzo przejrzyście można zobaczyć jaka skala wynagrodzeń lekarzy 

głównie tych kontraktowych do kosztów pozostałego personelu, to też są ważne rzeczy. Tak naprawdę 

znowu usłyszeliśmy to co usłyszeliśmy wcześniej od Pana Przewodniczącego i pełniącego przez chwilę 

obowiązki Prezesa, potem otrzymaliśmy część informacji od Pana Prezesa i dzisiaj od Panów Starostów, 

ale tak naprawdę otrzymaliśmy głównie to co powiedzmy wiedzieliśmy. Ja nie dowiedziałem się nic 

więcej i oczekiwałem, że jeżeli już nie ma Pana Prezesa to przynajmniej Państwo jako Zarząd 

poinformują nas co waszym zdaniem, jako Zarządu jest priorytetem. Co będziecie preferowali jako 

reprezentujący właściciela w stosunku do Spółki, a wręcz żądali tego od Zarządu, bo on jeszcze pracuje 

albo od nowego, nie dostałem takiej informacji. Państwo jako Zarząd musicie mieć jakąś wizję, bo jeżeli 

nie macie żadnej wizji no to szkoda. Musicie mieć wizję co wy chcecie, jakie oczekiwania będą od 

nowego Zarządu, o który ogłosicie konkurs. To nie może być znowu ktoś, który przyjdzie i będzie mówił 

co by zrobił, uważam, że oczekiwania w stosunku do nowego Zarządu muszą być bardzo konkretne. 

Oczywiście te oczekiwania nie mogą być takie, których zrealizować się nie da, ale wydaje mi się, że 

pewną wizję mamy co byśmy chcieli, mówimy tu o oddziałach, czy według Państwa one będą albo czy 

powinny funkcjonować w takim zakresie jakim funkcjonują. Wiemy dokładnie, że szpital żeby dzisiaj 

funkcjonował to muszą być co najmniej tak: oddział wewnętrzny, oddział chirurgii i izba przyjęć 

bodajże i wtedy nie pozbawiamy się możliwości finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Kwestia ewentualnego rozszerzenia jakiś usług to moim zdaniem jest marginalne. Słowo do kolegi 

Meleszko nie ma takiej możliwości w świetle obowiązujących przepisów prawa zbycia szpitala osobom 

prawnym lub fizycznym w sytuacji, kiedy Powiat ma tutaj większościowy udział, nie ma, to było kiedyś, 
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chyba od 3 lat nie obowiązuje ten zapis, także nie mówmy, nie powtarzajmy, że będziemy sprzedawać 

komukolwiek, bo nie ma takiej możliwości. No chyba, że udziałowcem chciałby zostać inny Samorząd, 

nie wiem czy byłaby taka możliwość albo Skarb Państwa. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Po ogłoszeniu upadłości. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ale nie, ja mówię o tym, że nie ma możliwości 

prywatyzacji, może nie prywatyzacji sprzedaży udziału w akcji komukolwiek. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale większościowych, czy w ogóle? 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: W ogóle. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I to my musimy mieć 100%? 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli nie możemy nikomu odstąpić? 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No Samorządowi jedynie, bo tutaj chodzi o samorządy. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Mirku, Panie Radny mi chodziło o chwili upadłości 

dajmy na to, szpital nie jest opłacalny, koniec szpitala. Zostaje później przekształcony na coś innego. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja sobie nie wyobrażam żeby ktokolwiek na tej sali 

chciał zagrozić Spółce. Ten szpital musi istnieć, bo my go potrzebujemy jako mieszkańcy Powiatu. 

Natomiast ta sytuacja jest wyjątkowo trudna i jeżeli są jeszcze jakieś informacje, które będą dla nas 

istotne to bardzo proszę żebyście Panowie tutaj powiedzieli, bo ukrywanie jakikolwiek informacji nie 

ma sensu, bo one i tak prędzej, czy później wyjdą. Więc mówmy sobie otwarcie no chyba, że Panowie 

nie wiedzą, no to szkoda, że nie ma Zarządu. Ja sobie zdaję sprawę, że pewne informacje Zarząd 

powinien najpierw przekazać Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Zgromadzeniu Wspólników, które będzie 

we wrześniu i tak dalej, no ale przynajmniej takie ważne, istotne sprawy. Bardzo bym prosił o to, abyście 

Państwo przygotowali nam informacje na co każda złotówka przeznaczona przez nas została wydana, 

bo ja tak naprawdę nie wiem dokładnie na co wydane zostały pieniądze, które w ubiegłym miesiącu 

zdecydowali, że zasilimy. Pan Starosta powiedział na to, na to, na to, konkretnie tak, tak, tak, i tak, 

zobaczymy, czy te 1 350 000 zł. będzie wystarczające, a później byśmy oczekiwali, że jak będą te 

pieniądze, które dzisiaj uchwałą podjęliśmy, żeby Rada była informowana na co te pieniądze poszły  

i być może to będzie ta forma kontroli Rady, mała, bo rola Rady jest całkiem inna od roli Zarządu. To 

Zarząd jest organem wykonawczym i o tym musimy pamiętać, Rada podejmuje pewne uchwały,  

a realizuje ją Zarząd. My możemy jako Radni dzielić się swoimi przemyśleniami, proponować coś i ten 

apel, czy prośba Pana Starosty, abyśmy się wszyscy tutaj włączyli bez względu na to co nas dzieli, jakie 

nas poglądy dzielą może wspólnie uda nam się coś znaleźć, coś tworzyć albo kogoś stworzyć, który 

mógłby to poprowadzić i tak dalej. To jest taka prośba i tutaj ja podpisuję się rękami, że to jest to jest 

dobry pomysł, spróbujmy wszyscy razem ratować tą Spółkę. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Na pewno go nie zamkniemy. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Trudno się po części z Panem Radnym nie zgodzić, 

oczywiście w niektórych szczególnych częściach wypowiedzi można polemizować, ale nie to jest moim 

celem. Natomiast niewątpliwie sytuacja nie jest łatwa, chcemy również wiedzieć na co konkretnie 

środki, które trafiają przez nas do szpitala są pożytkowane. Jak pamiętamy te poprzednie podniesienie 

kapitału związane było z refundacją Spółce poniesionych kosztów inwestycji wcześniejszych. Tutaj 

sprawa jest kluczowa, ale dostrzegam w głosie Pana Radnego z jednej strony troskę, ale z drugiej strony 

również ślady dyskusji z aktualnym Zarządem, który rozmawiając także z nami zadaje nam pytanie jako 
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Członkom Zarządu, ale również jako Radnym. Na to pytanie chyba wszyscy musimy sobie 

odpowiedzieć, jakiego szpitala w Prudniku oczekujemy, to znaczy musimy domagać się od Zarządu 

informacji jaki szpital w Prudniku jest w stanie się samofinansować, a jeśli chcemy szpitala większego, 

z większą specjalistką, czy z większą ilością oddziałów to czy jesteśmy w stanie przełknąć konieczność 

pokrywanie ewentualnej straty z tym związanej i to jest pytanie, które na pewno będzie w najbliższych 

miesiącach nas wszystkich nurtowało, bo rzeczywiście oddział wewnętrzny i oddział chirurgiczny, by 

znaleźć się w sieci szpitali są konieczne. Ich koszty są wtedy pokrywane ryczałtem i przy dobrym 

zarządzaniu sądzimy, że jesteśmy w stanie zbilansować działalność tych oddziałów, to znaczy jesteśmy 

w stanie, Zarząd, dobry Zarząd jest w stanie zbilansować efektywność finansową, finansowo-kosztową 

tych oddziałów. Natomiast inne oddziały tak jak na razie jest to finansowane są trudne do zbilansowania. 

Na przykład pediatria w całym województwie, chyba w całym kraju jest deficytowym oddziałem, więc 

trzeba taki biznes plan przygotować i wiedzieć, że pediatria nie ma szans przy gospodarnym, 

oszczędnym zarządzaniu to jest powiedzmy 200 tyś. zł. w plecy. Czy jesteśmy w stanie ewentualnie 

takie koszty ponieść, pamiętajmy, że jeśli te koszty, 200 tyś. zł zamykały by się amortyzacji, która jest 

dużo większa no to nie musimy wtedy dopłacać tych pieniędzy, ale gdyby generowało to straty większe, 

które przekraczałyby amortyzację rokrocznie to wtedy siłą rzeczy te straty ktoś sfinansować musi i je 

pokryć, więc to jest naprawdę duże zadanie domowe do nas wszystkich żeby zastanowić się co nam 

rzeczywiście w Prudniku jest potrzebne, bo tak jak mówiliśmy już kilka razy ostatnio chociażby 

ginekologia z jednej strony oczekiwana przez nasze pacjentki, ale z drugiej strony skoro generuje 

wysoką stratę, to dlaczego jeszcze ta strata wynika z obsługi pacjentek spoza naszego Powiatu, czy 

Województwa. Jest to działanie niekorzystne bardzo dla naszej Spółki, fundujemy tanie leczenie, czy 

darmowe leczenie pacjentkom z całej Polski, a nam by przede wszystkim chodziło o to żeby 

zabezpieczyć zdrowotnie populacje mieszkańców Powiatu Prudnickiego. Oczywiście w Białej sytuacja 

jest inna, szpital jest na plusie, jest dobrze zarządzany, jest oszczędnie zarządzany i Ci pacjenci  

z zewnątrz nie psują jego wyniku finansowego, a być może go poprawiają. Natomiast  

u nas w przypadku ginekologii sytuacja jest inna. Po części, w większości może jest to spowodowane 

niefortunną, złą, błędną umową, która została zawarta wcześniej, tak jak tu Pan Radny Bodaszewski 

pytał jeszcze przez wcześniejszego Prezesa, ale na samym początku ona była realizowana, czy 

rozliczana dość skrupulatnie i tam takie problemy finansowe się nie pojawiały, natomiast jej 

konsumpcja, jej rozliczenie zostało mocno, bardzo mocno zaniedbane przez byłego, ostatniego Prezesa, 

Pana Rygorowicza, co wygenerowało olbrzymie problemy finansowe. Niewielkie, znaczy pewne już po 

pierwszym roku jej funkcjonowania i to był ostatni dzwonek kiedy należało tą umowę zmienić, 

wypowiedzieć, aneksować, a nie aneksować przedłużając ją i doprowadzając do dużo większych 

nadwykonań tutaj  gdzieś czujności, operatywności w tym Zarządzie ostatnim, trudno jest to pozytywnie 

ocenić. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa nie wiem jak uważacie, ale ja to muszę 

powiedzieć, po prostu nie wyjdę z tej sali jak tego nie powiem. Proszę Państwa, dlaczego my nie 

mówimy tego publicznie, że potworna pazerność jednego człowieka, jednego lekarza i jego działania 

przyczyniły się do takiej, może nie do końca takiej, ale w dość istotnym procencie do powstania takiego 

zadłużenia i mówmy otwarcie, że ono będzie się powiększało jak zdradzimy wszystkie zapisy umowy 

z tym Panem. Ja się zastanawiam proszę Państwa dlaczego ten Pan jeszcze pracuję? Wszyscy wiemy, 

Zarząd Spółki, Zarząd Powiatu wszyscy wiedzą, gdzie jest ta przyczyna, kto wydoił naszą Spółkę  

z ogromnych pieniędzy. Dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego ten Pan jeszcze pracuje, po to żeby 

doił dalej? Proszę Państwa nie może być sytuacji, że dokładamy pieniądze cały czas, jak powiedziałem 

mieszkańców naszego Powiatu po to żeby nabijać kabzę jednemu doktorowi? Nie może być tak, to jest 

publiczne, ludzie to usłyszą, o tym trzeba mówić głośno proszę Państwa, bo sytuacja i czas tego wymaga 

i my odpowiadamy jako Radni również za to wszystko, co się dzisiaj dzieje. Może nie bezpośrednio, 

ale nawet no nie wiem emocjonalnie. O tym musimy mówić proszę Państwa, bo to co zrobił ten człowiek 

jest karygodne, poniżej czegokolwiek, poniżej etyki lekarskiej. 
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Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: My tak atakujemy tego Pana, ja nie wiem, bo ja tego 

Pana nie znam i trudno mi się wyrazić, tylko mam pytanie, czy ten Pan złamał prawo? Czy ten Pan 

złamał tylko morale, a jeśli złamał morale to ktoś mu na to pozwolił, dlatego powiedzmy głośno kto 

pozwolił, bo chyba to jest większe zło, że mu pozwolono niż to co on zrobił. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mirku, to jest troska o szpital, czy o koalicję, których 

wspieranie poniosło niestety w tej sprawie fiasko? Powiem szczerze to jest fiasko, bo zawsze mówiłeś 

coś tam, narzekałeś, a mimo wszystko to wspierałeś. Teraz okazuje się jaka jest sytuacja tego szpitala. 

Nie uważam by wszyscy odpowiadali tak samo. Owszem pomóc mogą wszyscy, ale jeżeli my mamy 

pomagać i szczerze mówiąc ta sytuacja się nie będzie zmieniać, bo tak samo jest cały czas powoływany 

nowy Prezes, nowy Zarząd pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie. To jest z pewnych czasów to „pomóżcie”. 

Niektórzy może te czasy pamiętają, kiedy to mówiono „pomóżcie”. Ja owszem chętnie bym pomógł, bo 

szpital jest nam potrzebny, powiem tak, jeśli chodzi o mnie, to ja zadałem kiedyś pytanie odnośnie 

pensji, chciałem żeby mi powiedziano w jakich przedziałach, ja nie wiem co tam było takiego 

tajemniczego, że nie można było podać jak lekarze zarabiają w naszym PCM. Jakbyście wtedy do tego 

się przyłożyli, podeszlibyście bez żadnych politycznych animozji to byśmy wiedzieli, że sytuacja jest 

zła i być może wtedy by wyciągnięto wnioski i w tej chwili tej sytuacji by nie było, bo gównie te 

zadłużenie wynika z tych wynagrodzeń. My ponosimy konsekwencje głównie z tego powodu, że ktoś 

źle podpisał kontrakty gdyby wtedy podano tą odpowiedź to być może zastanowilibyście się, że 

faktycznie, nawet opinia publiczna może by o tym wiedziała, że jest źle, może pod naciskiem tej opinii 

publicznej coś zrobilibyście. Ja natomiast zapytam się jeszcze tak odszedł teraz ten Prezes. Ile on był, 

miesiąc? Jeszcze jest, on dał wypowiedzenie, a na jakich warunkach odchodzi, chciałam się zapytać, 

czy znów z jakimś wypowiedzeniem, czy sam odchodzi, czy dostanie jakąś odprawę, bo już za miesiąc 

pracy to chyba roczna odprawa mu się należy, nie? Nie zgadzam się na to żebyśmy byli tak samo 

odpowiedzialni jak Ci co tu rządzą, bo wiele razy mówiliśmy o tym, że się źle dzieje, że słyszymy  

o tym, chcieliśmy jakiś odpowiedzi uzyskać, wiele razy brakowało tych odpowiedzi. Ja już nie 

wspomnę, bo może to nie czas, ale ogrodzenie, które nie wiemy gdzie jest, a które okazuje się, że 

naprawa to 800 tyś. zł., park szpitalny, w którym niedawno ktoś mi zwrócił uwagę, że tam różne rzeczy 

się dzieją, że jest zniszczony. Nie będziemy za to odpowiadać, owszem nie jestem przeciwny szpitalowi, 

jak najbardziej chcę żeby ten szpital był, ale pamiętajcie już sam grzech pierworodny to jest ten, gdy  

z tego ZOZu powstała Spółka, niestety ten układ się prawie nie zmienił, bo wtedy było SLD plus 

Mniejszość Niemiecka, teraz jest Platforma plus Mniejszość Niemiecka, czyli to jest mniej więcej ten 

sam ciąg. Wzięliście wtedy tą Spółkę na swoją odpowiedzialność, dlatego, że gdyby był ZOZ to 

moglibyśmy wszyscy zadać pytanie, a wy musielibyście nam odpowiedzieć, a przy Spółce zasłaniacie 

się zawsze tajemniczą spółki handlowej. I kto o tym coś wie? Tylko Wy wiecie cokolwiek, bo ja nie 

wierzę chyba, że ktoś z rządzących nie jest tym zainteresowany, bo jest tylko od tego żeby podnosić 

rękę. Natomiast większość, jeżeli chce coś wiedzieć to między sobą wiecie. My natomiast z opozycji 

możemy tego nie wiedzieć i dowiadujemy się na koniec, tak jak na przykład dzisiaj o tym Prezesie, bo 

powiem szczerze dowiedziałem się o tym dzisiaj, choć ktoś mi to mówił, że jest takie 

prawdopodobieństwo, ale nie przypuszczałem, że do tego może dojść, więc nie wrzucajmy wszystkich 

do tego samego wora, żeby tak samo odpowiadali. My owszem możemy wspierać, nie ukrywajmy od 

rządów Prawa i Sprawiedliwości kolego Dragomirze, przepraszam Pan reprezentuje te ugrupowanie co 

powstało tyle szpitali, dostaliście niemało. Niemało dostaliście pieniędzy, więc nie możecie narzekać, 

że tutaj rządzący w Polsce nie wspierają, bo tu nie rządzą Ci co trzeba. My owszem chętnie możemy 

pomóc, ale chcielibyśmy też żeby były jakieś konsekwencje tego. W tej sprawie zrobiliśmy pewne 

ruchy, wiecie jakie, nie chodzi tu o to żeby ktoś został ukarany w jakiś nie wiadomo jaki sposób, ale 

żeby się wreszcie opamiętać, bo naprawdę ten szpital możemy stracić. Ja przypomnę też jeszcze  

o Głogówku, bo tam jest przecież ZOL, na który dostaliśmy ileś pieniędzy, ja bym chciał wiedzieć czy 

będą wykonywane tamte remonty wreszcie? Naprawdę jest bardzo źletu kończy się kadencja, jeszcze 

może ktoś powie na koniec kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, tutaj sześciu Radnych 
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w Radzie Powiatu i szpital upadł, to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Nie to nie jest nasza wina, my 

tutaj nie rządzimy.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie 

Starosto jeden i drugi jak już powiedziałem na wstępie na nasz wniosek klubu została ta sesja 

nadzwyczajna zwołana i dziękuję Panu Przewodniczącemu, a widzę, że zbliżamy się ku końcowi to 

należałoby kilka słów podsumowania tej naszej dyskusji. Kolega Radny Kolbek nieco przedstawił swoją 

opinie, swoje spostrzeżenia ja także dwa, trzy zdania i oddam głos Panu Przewodniczącemu. Wysoka 

Rado sytuacja, która tutaj występuje w naszym szpitalu naprawdę nie jest dobra, można powiedzieć, że 

jest makabryczna. Do tego doprowadziły tak jak powiedział nasz Radny pewne różne pociągnięcia ze 

strony byłych zarządzających. W tej chwili zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji, że odchodzą dwie 

osoby, które miały ten szpital w cudzysłowie uzdrowić. Nie udało się, wiemy dokładnie, każdy z nas 

sobie zdaje z tego sprawę, że te osoby, które tutaj przez te kilka miesięcy i kilka lat do tyłu też 

funkcjonowały i prowadziły ten szpital, to osoby zdecydowanie ostre, nie patyczkowały się z pewnymi 

sprawami. Przez te kilka, kilkanaście tygodni też próbowały wprowadzić kilka swoich programów, mini 

programów teraz już można powiedzieć, że to jest mini, bo dalej nie prowadzą tych programów 

naprawczych. Wydaje się, że to nie doprowadziło do takiego stanu jaki by chciały, nie są zadowolone  

z tego co się dzieje. Też należy powiedzieć, że pozostała załoga, oprócz lekarzy nie podniosła ręki i nie 

chciała wziąć odpowiedzialności za to co się zadziało w ostatnim czasie. I akurat tutaj załoga miała  

w pełni rację, bo jak może załoga odpowiadać za sprawy dajmy na to finansowe szpitala w szczególności 

za te sprawy, które teraz w 50-60 % wpływają na stan finansów PCMu. Następna sprawa, jakie są 

kierunki napraw tego wszystkiego, programu i priorytetów? Pan Starosta Siano przekazywał o pewnych 

jakiś oszczędnościach, ale to jest wszystko za mało, czyli musimy sobie zdawać z tego sprawę, że 

sytuacja tego człowieka, który będzie zarządzał szpitalem będzie trudna i musi to być człowiek o grubej 

skórze. Co my możemy zrobić? W nieskończoność też nie możemy dokładać tych środków na 

funkcjonowanie bieżące jak już nas uświadomiła Pani Skarbnik, na funkcjonowanie bieżące nie 

możemy dokładać, szukamy różnych dróg wymijający, omijających pewne sprawy i tam dosypujemy 

na dokapitalizowanie naszego PCMu. Jak już kiedyś wspomniał Prezes Zarządu jeszcze obecny trzeba 

na ten rok około 5 milionów, a my tutaj nie posiadamy takiej kwoty, czyli w jakim to kierunku idzie? 

No niewesołym. Ja tu mówiłem i zapewniałem, że nasz klub Prawa i Sprawiedliwości nie jest tutaj i nie 

funkcjonuje ku temu, aby podstawiać, że tak powiem jakieś haki Zarządowi w Starostwie, czy też  

w PCM. Nam bardzo zależy na utrzymaniu tego szpitala tylko na takich zasadach, abyśmy wszelkie 

różnego rodzaju informacje otrzymywali nie po czasie, tak jak teraz to się działo, wtedy jak był 

odwoływany Pan Prezes. Tak jak tu słusznie kolega Radny Kolbek stwierdził, że być może gdyby 

Zarząd konkretnie podszedł do informacji i zapytań naszego kolegi to wtedy mógłby stwierdzić pewne 

naruszenia finansowe, czy jakaś tam dyscyplina finansowa została złamana. Każdy z nas Radnych 

wydaje się, że coś wyniesie z tej dzisiejszej dyskusji, ja bym prosił Zarząd, aby spowodował żeby ten 

człowiek, jeżeli zostanie powołany, niekoniecznie na sesji sierpniowej, a na następnej, jeżeli się 

zaznajomi, bo znowu będzie ten sam przekaż i ta sama sytuacja, że on będzie musiał się wdrożyć w tą 

całą sytuację. Jeszcze nie wiadomo, czy jeżeli zostanie wdrożony i sam się wdroży w tą sytuację czy on 

podejmie się tej misji naprawy tegoż szpitala. Trzeba rozważyć też taką sytuację, że szpital nie będzie 

wydolny finansowo i szukać kierunków pomocy. Kierunek pomocy widzę tylko z jednej strony,  

z naszego rządu, który jest aktualnie, który ewentualnie w drodze takiego stanu, że istnieje poważne 

zagrożenie likwidacji tego szpitala, utraty płynności, praktycznie braku możliwości konkretnego 

funkcjonowania w jakiś sposób wspomoże ten nasz szpital, to jest jeszcze pieśń przyszłości i pobożne 

życzenia, ale nie niemniej jednak Szanowny Panie Dragomirze Rudy, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji 

to niestety będziemy musieli w tym kierunku pójść, bo ja sobie nie wyobrażam takowej sytuacji, aby 

ten szpital funkcjonował w takiej sytuacji, że będzie 50% obsady tego szpitala ZOL, 5% jakiś tam jeden 

oddział, 5% drugi i na tym ma opierać się całe funkcjonowanie tego szpitala. Także powiem szczerze, 

że oczekujemy na sesji wrześniowej, aby naprawdę jeszcze raz się nad tym pochylić i żeby ta osoba 

była naprawdę już właściwa i przygotowana kompetentnie do przekazu informacji. Ja naprawdę 
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dziękuję Panu Staroście i Panu Staroście Siano też dziękuję za informację. Proszę, aby zasięgnąć 

informacji od strony społecznej i przekazać to do Panów do Zarządu, abyście przekazali nam te 

wszystkie ich spostrzeżenia, bo takowe będą spotkania z załogą tak jak to się odbywało teraz. Także ja 

ze swojej strony i ze strony klubu dziękuję Panu Przewodniczącemu za zwołanie takiej sesji. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja powiem tak, szkoda, że znów ta opinia o naszym szpitalu 

będzie zła i ona będzie narastała, bo ta sytuacja na pewno temu nie sprzyja. Mirku pamiętaj, że 

najważniejsze zawsze jest głosowanie, jak kto podnosi ręce i teraz, jeżeli głosujemy  

w zasadzie nie musicie nas o nic prosić, o przychylność być może, ale możecie zadecydować o tym co 

chcecie, macie przewagę, podnosząc swoje ręce, czy głosując na tak decydujecie o tym jaka jest wizja 

Powiatu, tak samo jeśli chodzi o PCM decydujecie, więc na nas owszem możecie liczyć na tą 

przychylność. Jak będziecie robić dobrze to my na pewno będziemy to popierać. Natomiast teraz ja mam 

też taką propozycję, jeżeli będzie już coś wiadomo można zwołać nawet sesję nadzwyczajną, czy nawet 

spotkanie jakiś tam, ale sesję nadzwyczajną we wrześniu, za którą przecież nie będziemy musieli 

dodatkowo płacić, będzie można się spotkać i wtedy we wrześniu, bo niestety terminy są tutaj dosyć 

takie gorące, trzeba szybko zwołać żebyśmy wiedzieli co się dzieje. Jeszcze jedno, czy rezygnacja 

została przyjęta, czy nie? 

Głos zabrał Pan, Mirosław Czupkiewicz: Nie musi.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak jak mówi Pan Radny Czupkiewicz nie musi być 

przyjęta, to jest oświadczenie woli Prezesa, ja nie ukrywam, że rozmawiam z Zarządem próbuję 

przekonać do zmiany decyzji i szukamy jeszcze innych rozwiązań, ale generalnie na dzień dzisiejszy 

jest ona nieodwołalna, to znaczy nie zmienia zdania Prezes. Ja dziękuję tutaj za głos pełen troski 

szczególnie Panu Przewodniczącemu Klubu Radnych i Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Meleszce, 

bo trudno się nie zgodzić jak powiedziałem z większością tez które stawia, myślimy o różnych 

rozwiązaniach i być może jakąś furtką tutaj będzie nowy program rządowy, który dotyczy szpitali 

kategorii A, B, C i D. Bo tutaj trudno oczekiwać, że po perturbacjach finansowych nasz szpital nie 

będzie w gorszej kategorii niż do tej pory. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto mam tylko takie pytanie, czy my jako Spółka 

możemy tak samo skorzystać z tych pieniędzy jak szpitale publiczne? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak oczywiście. Natomiast trzeba gdzieś pamiętać, że 

inne szpitale w naszym województwie też zaczynają mieć problemy, nawet takie szpitale, w które przez 

lata inwestowano duże pieniądze z NFZu, czy od Marszałków różnych kadencji, bo szpital w Strzelcach 

Opolskich też ma stratę za ubiegły rok. Ogromną stratę z tego co wiem ma szpital w Namysłowie, także 

to nie jest jakaś nasza specyfika, ale u nas do tych obiektywnych czynników, które wynikają z nieco za 

niskich kwot z procedur medycznych i z kolei wygórowanych wynagrodzeń nielicznej kadry lekarskiej, 

bo ona jest deficytowa w kraju i stąd to lekarze stawiają warunki swojego zatrudnienia, a nie 

pracodawcy, czyli poniekąd jest część obiektywnych czynników powodujących złą sytuację, ale były 

też błędy zarządcze w naszej ocenie, chyba oczywiste już wielokrotnie omówione. Choćby źle zawarte 

kontrakty, czy niedobre rozwiązania poszczególnych umów, tutaj jedna konkretna jest tak mocno 

eksplorowana i słusznie, także tak czy siak dylemat jest,  sposoby wyjścia z impasu też musimy wspólnie 

omawiać, no i szukać rozwiązań oraz osób, które podołają zadaniu, jest to ogromne wyzwanie, nie ma 

co ukrywać, bardzo trudne. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Darku, oczywiście my głosujemy i powiedzmy 

głosujemy nad poszczególnymi uchwałami, ale przecież jak uważacie, że to co jest przedmiotem 

uchwały jest dobre to uważam, że powinniście również się włączyć w to głosowanie, a w Twoim 

przypadku to najczęściej wstrzymywanie się. Powiem szczerze, że dzisiaj Cię nie rozumiem, wiesz 

dlaczego? Zwołaliście sesję nadzwyczajną na wniosek klubu, jest głosowanie za przyjęciem porządku 

obrad, a ty się wstrzymujesz. Kompletnie tego nie pojmuję. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja powiem Mirku, dlaczego w ogóle się wstrzymuje przy 

każdym porządku w sesji. Dlatego, że w tych porządkach nie ma punktu zapytania, które kiedyś jak 

byłem Radnym były w wielu Samorządach. Niestety w tamtej kadencji ktoś tutaj zadecydował 

w Statucie, że nie ma punktu zapytania. Dla mnie to jest ważne, bo na tym punkcie zapytania można  

o wiele rzeczy zapytać, dowiedzieć się i dlatego nie głosuję zawsze za porządkiem. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Szanowni Radni tak się nasuwa pewna kwestia 

dotycząca ogłoszenia konkursu wyboru nowego Prezesa, to będzie bardzo trudne. Żeby przyszła osoba 

kompetentna, znająca zagadnienia związane ze służbą zdrowia. Albo przyjdzie taki, który sobie nie 

zdaje sprawy co to jest albo przyjdzie to osoba taka, która chce wiedzieć jaka jest sytuacja. Dlatego 

Panie Starosto prośba do Pana może jeszcze da się odwrócić ten temat, do 16 sierpnia jeszcze zostało 

dużo czasu, żeby wycofał obecny Zarząd tą rezygnację. To co tutaj przekazał Pan Starosta Siano, patrząc 

na te cyfry, które są 1 433 000 zł. mówiło się o 4 mln. i tutaj pytałem się dzisiaj przed sesją, czy ta kwota 

jest sprawdzona. Tak, jest ostateczna, że mamy 1 433 000 zł. To nie jest aż tak jeszcze tragicznie myślę 

i oby to nie narastało, dlatego bądźmy tymi pesymistami, że ten Zarząd, który jest obecny, którego 

Prezesem jest Pan Brzozowski wyprowadzi szpital.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Odnośnie tej liczby Panie Przewodniczący, bo Pan mówił  

1 433 000 zł., ale było niedawno 2 300 000 zł., później prawie 5 000 000 zł. strat. 

Głos zabrał Radny, Pan Joachim Kosz: My mówimy o 5 miesiącach tego roku, nie o tamtym roku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No właśnie, czyli tamte jeszcze straty też są. Czyli to trzeba 

sumować, to nie jest 1 400 000 zł. Teraz ile by było, cała strata ile wynosi mniej więcej?  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: 4,3mln. chyba. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję nad przedstawioną informacją nt. sytuacji 

w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. 

 

8. Wnioski i oświadczenia Radnych (15:25:00)  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że do Przewodniczącego Rady wpłynęło 

pismo z Ministerstwa Infrastruktury udzielające odpowiedz na podjętą uchwałę dotyczącą utrzymania 

połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój- Olsztyn.  

9. Zamknięcie LVIII sesji Rady Powiatu (15:26:00) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko zamknął LVIII sesję Rady Powiatu. 

 

    Protokołowała:               Przewodniczący Rady: 

Natalia Świczewska              Józef Janeczko 
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