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Protokół 225/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 27 lipca 2022 r. 

 

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

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu 

odbyło się w zdalnym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

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

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

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

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 
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3) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – A. Dudzińska; 

4) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – A. Rybka; 

5) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – M. Wołczyk. 

6. Sprawy różne: 

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

publicznego dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a, dla potrzeb zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu 

na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka (…)”. 

2) Wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia 

kwoty na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m 

– Etap I”. 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka 

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

4) Wniosek Prezesa Zarządu PCM S.A. o dokapitalizowanie Spółki w kwocie nie mniejszej niż  

800 000 zł. 

5) Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Prudnickiego za I kwartał 2022 r. 

6) Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Prudnickiego za II kwartał 2022 r. 

7) Przedstawienie skonsolidowanego bilansu Powiatu Prudnickiego na dzień 31.12.2021 r. 

8) Przedstawienie stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie 

utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn. 

9) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosku Stowarzyszenia ,,SK” o dofinansowanie warsztatów technicznych dla dzieci w oparciu  

o edukacyjne zestawy lego, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

10) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosku Fundacji Fucco o dofinansowanie zadania pn. ,,Nieodkryty Powiat Prudnicki”, złożonym  

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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11) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie kwartalnej informacji o Spółce PKS w Głubczycach. 

12) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie wprowadzenia zmian we wniosku oraz wydania pozytywnej opinii dla Domu Świętego Jana 

Bożego w Prudniku, prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w sprawie prowadzenia przez 

placówkę usług opieki całodobowej w Programie Resortowym ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. 

13) Wystąpienie z pismem do Redakcji Tygodnika Prudnickiego w sprawie PCM S.A. w Prudniku. 

14) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. w Prudniku wg. stanu na 

dzień 31 marca 2022 r. 

15) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. w Prudniku wg. stanu na 

dzień 31 maja 2022 r. 

16) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska o zajęcie wstępnego stanowiska w sprawie 

przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku położonego 

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na rzecz Afortest sp. z o.o. oraz zajęcie wstępnego stanowiska co 

do warunków przedłużenia umowy. 

7. Wnioski i oświadczenia: 

1) Wniosek członka Zarządu o załatanie dziur w miejscowości Rozkochów oraz w Głogówku na  

ul. 3 Maja. 

2) Wniosek członka Zarządu o załatanie dziur na placu przy kościele w Rudziczce. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

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

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

2022 r. 
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2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego budżetu na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

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

Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Poinformowała, że proponuje się powołać Komisję 

Egzaminacyjną dla Pani Anny Dudzińskiej, nauczyciela kontraktowego Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

w składzie: Janusz Siano – Przewodniczący; Piotr Czapka – przedstawiciel Opolskiego Kuratora 

Oświaty; Eugeniusz Kurpiel – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku; 

Barbara Maroszek – ekspert; Irena Maria Mocek – ekspert. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

4) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Poinformowała, że proponuje się 

powołać Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anety Rybki, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

Janusz Siano – Przewodniczący; Piotr Czapka – przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty; Andrzej 

Chruściel – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku; Barbara Maroszek – ekspert; Irena Maria 

Mocek – ekspert. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Poinformowała, że proponuje się powołać Komisję 

Egzaminacyjną dla Pani Marzeny Wołczyk, nauczyciela kontraktowego Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

w składzie: Janusz Siano – Przewodniczący; Piotr Czapka – przedstawiciel Opolskiego Kuratora 
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Oświaty; Eugeniusz Kurpiel – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku; 

Barbara Maroszek – ekspert; Irena Maria Mocek – ekspert. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Ad. 6 

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

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a, dla 

potrzeb zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach 

projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka (…) – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Przewodniczącego Komisji 

Przetargowej o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia kwoty na udzielenie zamówienia publicznego 

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

Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I” z kwoty 3 700 370 zł., do kwoty oferty 

z najniższą ceną tj. 4 674 000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przy 3 głosach ,,przeciw” i 1 głosie ,,wstrzymującym” się nie wyraził zgody na 

zwiększenie kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa 

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

976 m – Etap I” i podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. 

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

Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od  

km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające 

na: opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, 

niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązując przepisy; wykonanie 
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robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację 

projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących przebudowę i rozbudowę w/w drogi 

powiatowej. Łączna długość drogi powiatowej Nr 1617 O przewidzianej do przebudowy wynosi  

ok. 976 m. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

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

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

4) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. przedstawił wniosek o dokapitalizowanie Spółki  

w kwocie nie mniejszej niż 800 000 zł. Poinformował, że przedmiotowy wniosek wynika z trudnej 

sytuacji finansowej Spółki, która nie pozwala na jakiekolwiek konieczne zakupy inwestycyjne urządzeń 

medycznych; zapłatę za zakupioną karetkę pogotowia; finansowy udział własny w zastanych  

i pozyskanych projektach inwestycyjnych tj.: umowa zawarta z Wojewodą Opolskim w celu 

wzmocnienia potencjału leczniczego Podmiotu; umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego na cele inwestycyjne; umowa z NFZ w Opolu w sprawie podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Spółki. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku na udzielenie wsparcia finansowego dla PCM S.A.  

w Prudniku poprzez dokapitalizowanie Spółki w kwocie nie mniejszej niż 800 000 zł. i polecił 

zabezpieczyć środki finansowe na w/w cel oraz przedłożyć Radzie Powiatu stosowną uchwałę.  

5) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Prudnickiego za I kwartał 2022 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki nie udzielał poręczeń i gwarancji, 

nie występują zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął. Dane dotyczące 

wykonania budżetu jst w tym: dochody – 20 239 599,05 zł., w tym dochody majątkowe –  

360 853,65 zł.; wydatki – 17 585 440,88 zł., w tym wydatki majątkowe 710 734,21 zł.; nadwyżka – 

2 654 158,17 zł.; przychody – 10 615 311,92 zł.; rozchody – 1 557 418,74 zł.; ogółem –  

11 712 051,35 zł. Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

porozumienia o Wolnym Handlu: Plan – 6 007 753 zł., wykonanie – 1 254 863,41 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Prudnickiego za II kwartał 2022 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki nie udzielał poręczeń  

i gwarancji, nie występują zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął. Dane 
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dotyczące wykonania budżetu jst w tym: dochody – 38 377 342,70 zł., w tym dochody majątkowe –  

2 690 355,16 zł.; wydatki – 35 220 418,45 zł., w tym wydatki majątkowe 1 178 972,22 zł.; nadwyżka – 

3 156 924,25 zł.; przychody – 10 615 311,92 zł.; rozchody – 3 114 837,48 zł.; ogółem –  

10 657 398,69 zł. Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

porozumienia o Wolnym Handlu: Plan – 5 959 494,00 zł., wykonanie – 3 444 916,58 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

 

7) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła skonsolidowany bilans jst Powiatu 

Prudnickiego na dzień 31.12.2021 r. Poinformowała, że aktywa są równe pasywom, wg. stanu na 

początek roku wynoszą 154 842 107,15 zł., a wg. stanu na koniec roku 169 905 026,08 zł. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła stanowisko Konwentu Powiatów 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica 

Zdrój – Olsztyn. Poinformowała, że Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

popiera stanowisko Rady Powiatu w Prudniku. Połączenie województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z południową częścią Polski sprzyja przede wszystkim rozwojowi turystycznemu, na który znaczny 

wpływ miała pandemia COVID-19. Obydwa rejony należą do jednych z najbogatszych miejsc 

turystycznie, jednakże są oddalone od siebie znaczną odległością. Nie ulega wątpliwości, że połączenie 

kolejowe jest najwygodniejszą  oraz najbezpieczniejszą opcją dla potencjalnych turystów. Obecnie  

z komunikacji korzystają również pracownicy, studenci a także osoby wymagające leczenia 

uzdrowiskowego. Propozycja Rady Powiatu w Prudniku polegająca na dołączeniu w Katowicach 

wagonów z Polanicy Zdrój lub Kudowy do pociągu relacji Bielsko-Biała – Olsztyn, jest racjonalną 

alternatywą pozwalającą utrzymać połączenie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował pismo do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Prudniku. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia ,,SK” o dofinansowanie 

warsztatów technicznych dla dzieci w oparciu o edukacyjne zestawy lego, złożonego w trybie art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioskowana 

kwota dotacji wynosi 1 700,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu nie przychylił się do wniosku Stowarzyszenia ,,SK” z uwagi na brak środków  

w budżecie. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Fundacji Fucco o dofinansowanie zadania 

pn. ,,Nieodkryty Powiat Prudnicki”, złożonym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta ,,Nieodkryty Powiat Prudnicki” zakłada 

odtworzenie w formie rzeczywistości rozszerzonej 3D zapomnianych lub już nieistniejących 10 

obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu, oraz przeprowadzenie gry terenowej dla mieszkańców. 

Informacje o każdym z obiektów opatrzone będą podkładem lektora w dwóch wersjach językowych – 

polskiej i angielskiej. Wnioskowana kwota dotacji to 5 990,00 zł. W związku z tym, iż realizacja zadania 

umożliwi upowszechnienie wiedzy o nieznanych zabytkach Ziemi Prudnickiej oraz przyczyni się do 

zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu Powiatu Prudnickiego, Referat rekomenduje przekazanie 

dofinansowania na potrzeby realizacji w/w zadania publicznego. Z uwagi na to, iż w budżecie Powiatu 

Prudnickiego na rok 2022 w zakresie upowszechniania turystyki zabezpieczone zostały środki 

finansowe w kwocie 3 000 zł., Referat proponuje przekazanie dofinansowania w tej wysokości. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Referatu i polecił upublicznić ofertę oraz przyznać 

dofinansowanie w kwocie 3 000 zł., na realizację zadania pn. ,,Nieodkryty Powiat Prudnicki”, złożonym 

przez Fundację Fucco w trybie pozakonkursowym. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła kwartalną informację o Spółce PKS  

w Głubczycach. Poinformowała, że z II kwartalnej informacji przesłanej przez Spółkę wynika, iż wg. 

stanu na dzień 30.06.2022 r. sytuacja Spółki jest stabilna, posiada zdolność kredytową oraz płynność 

finansową. Niemniej strata netto Spółki za II kwartał wynosi 66 749,40 zł., czego wynikiem jest 

postępujący wzrost cen paliw i części przy braku zwiększonych wpływów ze sprzedaży. Jako 

rozwiązanie działań mających na celu poprawę kondycji Spółki podano zmianę taryfikatorów cen 

biletów. Spadek straty w porównaniu do pierwszego kwartału wynosi 11 869,88 zł., z kwoty  

78 619,28 zł., na 66 749,40 zł. Należy mieć na uwadze, że w przypadku utrzymywania się ujemnego 

bilansu Spółki, Powiat Prudnicki jako wspólnik zobowiązany będzie do dopłat w granicach 

dziesięciokrotności wartości nominalnej objętych udziałów, tj. 200 udziałów w wartości nominalnej 

50,00 zł. o łącznej wartości 10 000 zł. – kwotą 100 000 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął kwartalną informację o Spółce PKS w Głubczycach. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian  

we wniosku oraz wydania pozytywnej opinii dla Domu Świętego Jana Bożego w Prudniku, 
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prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w sprawie prowadzenia przez placówkę usług opieki 

całodobowej w Programie Resortowym ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Poinformowała,  

że Powiat Prudnicki otrzymał na realizację całodobowej opieki w ramach w/w Programu kwotę  

57 120 zł. Ze złożonego wniosku w programie wynika, że opieką całodobową zostanie objętych 5 osób, 

w tym jedna w domu pomocy społecznej, a 4 w placówce posiadającej pozytywną opinię Powiatu 

Prudnickiego. Ze względu na to, że w DPS w Prudniku prowadzone są prace remontowe, Dyrektor DPS 

poinformował, że w obecnej edycji nie ma możliwości udziału w programie. Udział w Programie 

zadeklarował natomiast Konwent Ojców Bonifratrów, który prowadzi Dom Świętego Jana Bożego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian we wniosku na prowadzenie przez Konwent 

Ojców Bonifratrów usług opieki całodobowej w Programie Resortowym ,,Opieka Wytchnieniowa” – 

edycja 2022.  

13) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zaproponował, aby wystąpić z pismem do Redakcji 

Tygodnika Prudnickiego z prośbą o ostrożne i delikatne podejście do podejmowanych tematów 

związanych z funkcjonowaniem PCM S.A. w Prudniku. W obecnej sytuacji, wszelkie złośliwe czy 

tendencyjne artykuły prasowe i sformułowania w nich zawarte nie służą uspokojeniu sytuacji Spółki  

i mocno ograniczają możliwość skupienia się Zarządu na najważniejszych kwestiach związanych  

z ratowaniem bytu szpitala. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił wystąpić z pismem do 

Redakcji Tygodnika Prudnickiego. 

14) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno-

finansowej PCM S.A. w Prudniku wg. stanu na dzień 31 marca 2022 r. Poinformował, iż w związku  

z prośbą o uzupełnienie informacji finansowej, z uwagi na jej brak w dokumentacji Spółki zatwierdzonej 

przez poprzedni Zarząd przedmiotowej informacji, celem uzupełnienia danych, informacja została 

przygotowana i podpisana przez Głównego Księgowego PCM S.A. z datą 7 lipca 2022 r. Przedstawił 

kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-03.2022 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane  

z nimi: 10 326 487,12 zł.; koszty działalności operacyjnej: 12 007 895,70 zł.; wynik na sprzedaży:  

-1 681 408,58 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -1 366 727,03 zł.; wynik netto: -1 408 255,60 zł. 

Udział wynagrodzeń ogółem do przychodów ogółem wyniósł 69,35 %. Wynik finansowy na oddziałach 

PCM S.A. na podstawie umowy nr 08R/20360/03/08/PSZ/2022: choroby wewnętrzne – wykonanie  

75 %, wynik -304 007,00 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 160 %, wynik 293 695,63 zł.; wykonanie 

razem 99,3999 %, wynik -10 312,37 zł. Świadczenia poza ryczałtem: wykonanie razem 102 %, wynik 

-47 940,78 zł. W miesiącu marcu liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 377. Średnie 

wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 53,05 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów 

wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu styczniu wyniosła 378. Stan zatrudnienia na dzień 
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31.03.2022 r.: umowy o pracę wg etatu: 241; umowy zlecenia wg ilości: 46; umowy kontraktowe  

wg ilości: 64; outsoursing pracowników wg etatu: 0.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

15) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno-

finansowej PCM S.A. w Prudniku wg. stanu na dzień 31 maja 2022 r. Poinformował, że za 5 m-cy br. 

utrzymuje się nadal, zarówno w obszarze finansowym jak i medycznym bardzo trudna i skomplikowana, 

z tendencją narastającą, sytuacja finansowa mająca znamiona zapaści, charakteryzująca się utratą 

płynności płatniczej, rozumianą jako brak podmiotu do terminowego płacenia swoich długów. 

Występuje drastyczny, degradujący i narastający przerost kosztów operacyjnych nad całkowitymi 

przychodami ze sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem istotnego wpływu na tę sytuację 

wynagrodzeń wszelkich rodzajów. Odnotowano niskie wykonanie świadczeń zdrowotnych, na 

poziomie 69 %, na oddziale chirurgii ogólnej, z uwagi na obowiązek organizacji oddziału covidowego 

jak również wysoce ujemne wyniki finansowe na wszystkich oddziałach szpitalnych tj.: oddział 

wewnętrzny -546 076,76 zł.; oddział chirurgii ogólnej -1 240 997,97 zł.; oddział pediatryczny  

-490 152,99 zł.; oddział ginekologii planowej -721 408,63 zł., przy nadwykonaniach w kwocie 

241 424,30 zł. Odnotowano również: brak przeprowadzania postępowań konkursowych na świadczenia 

zdrowotne zgodnie z zapisami w ustawie o działalności leczniczej oraz innych przepisach prawa (np. 

dot. NFZ), a także ustalanie wysokich stawek za świadczenia medyczne lub za nadwykonania 

nieadekwatnie do możliwości finansowych Spółki; nieterminowe regulowanie przez Spółkę swoich 

zobowiązań, szczególnie jest to groźne dla Spółki i Zarządu oraz zatrudnionych pracowników  

w przypadku składek do ZUS i US, a rozpatrywanie wniosków o ratalną spłatę jest długotrwałe, ale 

procedura rozpatrywania złożonego wniosku o spłatę ratalną zaległości jest w toku. Spotkania  

z Radnymi Rady Powiatu i przedstawicielami załogi, jak do dnia sporządzenia informacji nie wniosły 

istotnych zmian na poprawę sytuacji. Dofinansowanie prze Powiat Prudnicki w kwocie  

1 350 000,00 zł., należy traktować jako doraźne i mające ograniczony oraz nietrwały wpływ na poprawę 

płynności finansowej. Pogłębia się nadal, w porównaniu do stanu zastanego, duże finansowanie przez 

Spółkę swojej działalności zobowiązaniami, co skutkuje sukcesywnym wydłużaniem płatności, 

wybiórczością płatności a w efekcie finalną utratą zdolności do samodzielnego bytu gospodarczego 

podmiotu. W obszarze społeczno-zawodowym odnotowano, iż atmosfera wśród zatrudnionych na 

podstawie różnych podstaw prawnych jest zróżnicowana, nacechowana szczególnie wśród lekarzy 

niezadowoleniem z powodu nieterminowych płatności za wykonane usługi medyczne. Brak, do dnia 

sporządzania dokumentu, informacji dot. zbiorowej podatności zatrudnionych na obniżenie 

wynagrodzeń z tyt. umów o pracę i kontraktów o czym poinformowali Zarząd Spółki przedstawiciele 

związków zawodowych i rady pracowników na spotkaniu, które odbyło się z udziałem Wicestarosty  

w dniu 23.06.2022 r. Pracownicy administracji (jak wskazano w przedstawionym piśmie) są 

rozgoryczeni ich ciągłym pomijaniem od 2020 r. przy regulacjach płac. Wymienione powyżej, 



str. 11 
 

najważniejsze determinaty obecnej sytuacji ekonomicno-finansowej i organizacyjnej Spółki 

jednoznacznie wskazują i poprzez to obligują Zarząd do pilnego podjęcia rygorystycznych czynności 

naprawczych tj. likwidacji niektórych medycznych komórek organizacyjnych. Może to wywołać duże 

napięcia społeczne zarówno w Spółce, jak i otoczeniu społecznym, politycznym i samorządowym. Brak 

natychmiastowego i rygorystycznego wprowadzenia w życie przedmiotowych czynności naprawczych 

grozi całkowitym paraliżem finansowym podmiotu a w efekcie tego wystąpienie perturbacji  

w zabezpieczeniu ciągłości, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. 

Skumulowana reakcja wymienionych powyżej czynników może spowodować powstanie 

niekontrolowanych i niekorzystnych zdarzeń prawnych, organizacyjnych i społecznych. Do dnia 

sporządzenia informacji, nie dokonanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

dofinansowania do karetki pogotowia, zakupionej po postępowaniu w trybie ustawy – prawo zamówień 

publicznych, na sfinansowanie tego projektu Spółka nie posiada środków finansowych.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że do Starostwa Powiatowego  

w Prudniku wpłynął wniosek firmy Afortest sp. z o.o. dotyczący możliwości przedłużenia umowy najmu 

pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze 

budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3. Umowa obowiązywała do dnia  

31-03-2022 r. Obecnie najemca jest obciążany za bezumowne korzystanie w dotychczasowej kwocie. 

Wniosek dotyczy możliwości najmu na czas nieoznaczony. W istniejącym stanie prawnym na zawarcie 

kolejnej umowy wymagana będzie zgoda Rady Powiatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wstępnie wyraził zgodę na przedłużenia umowy najmu pomieszczeń o łącznej 

powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego  

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 na okres 2 lat i zaproponował stawkę 7 zł./netto/m2. 

Ad. 7 

1) Wniosek członka Zarządu, Pana Dragomira Rudego o załatanie dziur w miejscowości Rozkochów 

oraz w Głogówku na ul. 3 Maja. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku członka Zarządu i zobowiązał Wydział Drogownictwa do 

realizacji zadania. 

2) Wniosek członka Zarządu o załatanie dziur na placu przy kościele w miejscowości Rudziczka,  

w związku z organizacją dożynek gminno-powiatowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku członka Zarządu i zobowiązał Wydział Drogownictwa do 

realizacji zadania. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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