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Protokół 222/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 11 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 hybrydowym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

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

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) 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) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok; 

4) wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego; 

5) wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma ROPS informującym o nie wykonywaniu przez Fundację obowiązków 

wynikających z umowy na realizację zadania pn. Odkrywanie i rozwijanie talentów osób 

niepełnosprawnych, w ramach projektu pn.: ,,Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niepełnosprawne”. 

2) Przedstawienie odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury dot. uchwały nr LVII/468/2022 Rady 

Powiatu w Prudniku, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn. 

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

dzień 28 lutego 2022 r. 

4) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. w Prudniku, skierowanego do Departamentu Zdrowia  

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie dofinansowania 

zakupu karetki pogotowia. 

5) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. w Prudniku, wnoszącym o przeprowadzenie w trybie pilnym 

w ramach nadzoru właścicielskiego audytu w PCM S.A. w Prudniku w obszarach: organizacyjnym, 

medycznym i gospodarczym za lata 2020, 2021 i 5 m-cy 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki mającej znamiona działania na szkodę Spółki. 

6) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. dot. podpisania aneksu z Urzędem Wojewódzkim na środki 

pomocowe na ZOL i laboratorium w Prudniku. 

7) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. skierowanym do Związku Zawodowego Pielęgniarek  

i Położnych przy PCM S.A. i Rady Pracowników z prośbą o wydanie opinii w sprawie obniżenia 

wynagrodzeń pracowniczych. 

8) Przedstawienie opinii prawnej dot. umów z lekarzami i pielęgniarkami w PCM S.A. w Prudniku na 

świadczenia zdrowotne bez konkursów. 

9) Przedstawienie informacji przez Prezesa PCM S.A. nt. naliczenia kwoty do zwrotu w związku  

z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. 
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10) Przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego dot. ogłoszenia pierwszego w 2022 r. naboru 

wniosków do Programu ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne”. 

11) Przedstawienie pisma Dyrektora ORiOP w Racławicach Śląskich skierowanego do Wojewody 

Opolskiego, w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli doraźnej  

w ORiOP w Racławicach Śląskich w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom oraz 

przestrzegania praw mieszkańców. 

12) Przedstawienie pisma Dyrektora ORiOP w Racławicach Śląskich informującego o znajdującej się 

na stanie placówki, nieczynnej od 2008 r. oczyszczalni ścieków typu ,,MINIBLOK”. 

13) Przedstawienie pisma RIO w sprawie opinii nt. udzielenia kredytu. 

14) Wniosek Skarbnika Powiatu o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

zadania pn. ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 129 278 zł.”. 

15) Przedstawienie wniosku Klubu PiS o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu  

w Prudniku w związku z panującą sytuacją w PCM S.A. 

7. Wnioski i oświadczenia: 

1) Wniosek członka Zarządu o zmianę organizacji ruchu w miejscowości Mochów, przy placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. 

2) Wniosek członka Zarządu o rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu parkowania wzdłuż jezdni 

– ul. Kolejowa. 

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

4) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Mieszkowicach oznaczoną jako nr: 647/9, mapa 5 o powierzchni  

0,0376 ha., stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. Poinformowała, że na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ugn 

nieruchomość może być zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub 

jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Dokonując 

wykładni art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy wskazać, że określona  

w tym przepisie sytuacja nie ma zastosowania w sprawie, w której nabycie działki zmierza do 

poprawienia warunków nie jednej nieruchomości przyległej, ale przynajmniej dwóch. W przypadku 

przedmiotowej działki nie zachodzą przesłanki stwarzające możliwość zastosowania trybu 

przetargowego. Działka graniczy wyłącznie z prywatnym właścicielem działki sąsiedniej. Zgodnie z art. 

67 ust. 3 ugn przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2  

i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mieszkowicach oznaczonej jako  

nr: 647/9, mapa 5 o powierzchni 0,0376 ha., stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego, w celu 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

5) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu 

ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mieszkowicach oznaczonej jako nr: 
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647/10, mapa 5 o powierzchni 0,0058 ha., stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, 

że na podstawie art. 37 ust. 1 ugn nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. Na podstawie art. 40 ugn przetarg przeprowadza się w formie: przetargu 

ustnego nieograniczonego; przetargu ustnego ograniczonego; przetargu pisemnego nieograniczonego; 

przetargu pisemnego ograniczonego. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka graniczy z drogą 

powiatową oraz dwoma właścicielami nieruchomości sąsiednich oraz mając na uwadze konieczność 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej, a przede wszystkim małą powierzchnię zbywanej działki 

zasadne jest, by ogłosić przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Zgodni z art. 67 

ust 1 ugn cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a w myśl art. 67 ust. 2 pkt 1 ugn cenę 

wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze 

pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej  

w Mieszkowicach oznaczonej jako nr: 647/10, mapa 5 o powierzchni 0,0058 ha., stanowiącej własność 

Powiatu Prudnickiego. 

Ad. 6 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pismo ROPS informujące o nie wykonywaniu przez Fundację obowiązków wynikających z umowy na 

realizację zadania pn. Odkrywanie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, w ramach projektu 

pn.: ,,Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne”. 

Poinformowała, że Partner - Fundacja Kwitnące Talenty nie wykonuje obowiązków wynikających  

z umowy i nie realizuje w/w zadania oraz do dnia dzisiejszego nie podjął żadnych działań wskazujących 

na postęp w realizacji zadania, a także nie rozliczył zaliczki 63 000,00 zł. przekazanej 12 października 

2021. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wielokrotnie wzywał Fundację do rozpoczęcia 

realizacji zadania. Partner zobowiązywał się podjąć działania, ale jak dotąd nie ma żadnego postępu. 

Istnieje ryzyko, że Partner nie będzie w stanie zrealizować powierzonych zadań do końca rzeczowego 

okresu realizacji projektu tj. 30 września 2023 r. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dot. uchwały nr LVII/468/2022 Rady Powiatu w Prudniku, 

podjętą na sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania 

połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn. Poinformowała, że Ministerstwo Infrastruktury 

kładzie duży nacisk na zapewnienie możliwie dużej liczby bezpośrednich połączeń, uwzględniając 

preferencje podróżnych oraz konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. 
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Organizator przewozów dąży do wypracowania rozwiązań, które są najkorzystniejsze dla pasażerów, 

uwzględniając przy tym realizację koniecznych inwestycji. Roczny rozkład jazdy pociągów edycji 

2022/2023 jest w fazie konstrukcji przez zarządcę infrastruktury PKP na podstawie wniosków, które 

aplikanci zobowiązani byli złożyć do 11 kwietnia br. Zgodnie z harmonogramem opracowania rocznego 

rozkładu jazdy przekazuje się powiadomienia o przydzielonych trasach pociągów. Jest to końcowy etap, 

po którym możliwe będzie podanie zatwierdzonych połączeń realizowanych w 2022/2023, w związku 

z tym nie jest możliwe podanie wiążących informacji w kwestii oferty przewozowej 2022/2023. 

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

Powiatu w Prudniku. 

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

finansowej PCM S.A. wg. stanu na dzień 28 lutego 2022 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe 

PCM S.A. za okres 01-02.2022 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 7 107 225,51 zł.; koszty 

działalności operacyjnej: 7 849 282,93 zł.; wynik na sprzedaży: -742 057,42 zł.; wynik na działalności 

operacyjnej: -575 523,69 zł.; wynik netto: -604 719,24 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 81 %, wynik -127 050,28 zł.; 

chirurgia ogólna – wykonanie 145 %, wynik 128 625,38 zł.; wykonanie razem 100,1664 %, wynik  

1 574,10 zł. Świadczenia poza ryczałtem: wykonanie razem 98 %, wynik -44 444,93 zł. W miesiącu 

lutym liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 386. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych 

wyniosło 61,15 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego 

w miesiącu lutym wyniosła 357. Stan zatrudnienia na dzień 28.02.2022 r.: umowy  

o pracę wg etatu: 243,25; umowy zlecenia wg ilości: 46; umowy kontraktowe wg ilości: 64; outsoursing 

pracowników wg etatu: 0. Stan zatrudnienia lekarzy na dzień 28.02.2022 r. ogółem: oddział chirurgiczny 

– 5 lekarzy; oddział chorób wewnętrznych – 8; oddział pediatryczny – 4; oddział ginekologiczny – 3; 

blok operacyjny – 7; ratownictwo medyczne – 7; pracownia diagnostyki obrazowej– 2; pracownia 

endoskopii – 1; ZOL Głogówek – 3; poradnie AOS – 14. W sumie zatrudnionych jest 54 lekarzy. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, że wystąpił z pismem do Departamentu 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie 

dofinansowania zakupu karetki pogotowia. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trakcie spotkania  

w dniu 01.06.2022 r., oczekiwał na realizację w podanym terminie przelania Spółce pieniędzy  

z w/w tytułu. Obejmując w dniu 16.05.2022 r. obowiązki Prezesa Zarządu nie posiadał wiedzy  

o braku środków na realizację projektu. Zastał dokonany zakup i użytkowanie karetki pogotowia oraz 

wystawioną fakturę zakupu określającą cenę i datę zapłaty. Wystąpił z prośbą do Departamentu Zdrowia 
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i Polityki Społecznej o informację, czy do żądanych informacji dot. uaktualnienia budżetu należy 

dołączyć potwierdzenie zapłaty za karetkę pogotowia dokonanej w terminie ważności faktury.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. przedstawił pismo wnoszące o przeprowadzenie w trybie 

pilnym w ramach nadzoru właścicielskiego audytu w PCM S.A. w Prudniku w obszarach: 

organizacyjnym, medycznym i gospodarczym za lata 2020, 2021 i 5 m-cy 2022 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki mającej znamiona działania na szkodę Spółki. Poinformował, że od dnia 

objęcia faktycznych funkcji Prezesa Zarządu zastał bardzo trudną sytuację finansową grożącą trwałą 

niewypłacalnością, brak przeprowadzenia postępowań konkursowych na świadczenia medyczne, 

ustalenie przez były Zarząd wysokich stawek umów kontraktowych nieadekwatnie do sytuacji 

finansowej Spółki. Ponadto prowadzenie wynajmu mieszkań dla tzw. personelu niezbędnego, od osób 

prowadzących działalność gospodarczą za stawki czynszu znacznie przekraczające kwoty tego rodzaju 

w Prudniku. W dwóch przypadkach mieszkania te oddano do użytkowani pielęgniarce wraz z rodziną  

i lekarce bez zawarcia jakiejkolwiek umowy między PCM a użytkownikiem oraz bez obciążenia tych 

użytkowników kosztami zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dodatkowo nie było właściwie 

prowadzone rozliczanie rentowności komórek organizacyjnych Spółki, co uniemożliwia określenie 

efektywności ekonomicznej komórek organizacyjnych, a część kosztów pośrednich rozliczano w sposób 

uznaniowy.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i w ramach nadzoru właścicielskiego polecił 

przeprowadzenie audytu w PCM S.A. w Prudniku. 

6) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. przedstawił aneks, podpisany z Urzędem Wojewódzkim 

na środki pomocowe na ZOL i laboratorium w Prudniku. Z powziętych informacji wynika, iż o środki 

starał się poprzedni Prezes oraz Pan Starosta. Podpisał aneks, aby nie zostać posądzonym o pozbawienie 

Spółki pomocowych środków finansowych oraz ich rozliczeniu, niemniej jednak realizacja wniosku  

w takiej konstrukcji jest niemożliwa. Zwrócił się z prośbą o pomoc w wprowadzeniu zmian do projektu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, że w porozumieniu z Zarządem Powiatu 

Prudnickiego i Radą Nadzorczą Spółki Prezes podejmie się wraz z Prokurentem, Dyrektorem  

ds. Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Dyrektorem ds. Medycznych opracowania Planu 

Naprawczego. Istotnym elementem czynności naprawczych jest podjęcie próby zredukowania kosztów 

wszystkich rodzajów wynagrodzeń oraz pochodnych. W związku z tym skierował pismo do Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy PCM S.A. i Rady Pracowników z prośbą o wydanie opinii 

w sprawie obniżenia wynagrodzeń pracowniczych.  
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, że w związku z uzyskaniem informacji 

przez Spółkę o nieprawidłowościach w wykonywaniu umów o świadczenia zdrowotne przez lekarzy 

zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych na oddziale chirurgii w PCM S.A. w Prudniku, 

Zarząd Spółki zwrócił się o wydanie opinii w zakresie oceny zapisów umownych oraz procedury 

zawarcia umowy z lekarzami. Zasady wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielanie 

zamówień w zakresie świadczeń zdrowotnych zostały przez ustawodawcę określone w ustawie  

o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Przedmiotowa ustawa w art. 26 i nast. precyzuje,  

iż udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez PCM S.A. w Prudniku winno 

następować w opisanej procedurze w przedmiotowej ustawie. Tym samym, dla zamówień, których 

wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, udzielenie zamówienia 

następować powinno w trybie konkursu. Z uwagi na fakt, że procedura konkursowa w zakresie 

zawartych umów cywilno-prawnych z lekarzami nie była stosowana, należy rozważyć skuteczność  

i ważność zawartych umów. Art. 26 w/w ustawy nakłada obowiązek przeprowadzenia konkursu ofert, 

ale nie określa sankcji za jego niedochowanie. W związku z powyższym powstaje pytanie  

o konsekwencje zawarcia umów bez przeprowadzenia konkursu ofert lub po jego przeprowadzeniu, ale 

niezgodnie z przewidzianą prawem procedurą. Opiniujący rekomenduje rozwiązanie umów zawartych 

z pominięciem w/w ustawy, w miarę możliwości na mocy porozumienia stron, oraz zawarcie nowych 

kontraktów z lekarzami po uprzednim zastosowaniu art. 26 ustawy o działalności leczniczej. Należy 

mieć na uwadze, że konsekwencje i sankcje z tytułu naruszenia ustawy o działalności leczniczej mogą 

powstać na skutek kontroli innych podmiotów oraz organów nadzorujących działalność podmiotów 

leczniczych. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

9) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, że została naliczona kwota do zwrotu  

w związku z rozwiązaniem umowy przez poprzedniego Prezesa PCM o dofinansowanie  

nr RPOP.08.01.00-16-0043/16, zawartej z Urzędem Wojewódzkim Województwa Opolskiego. Kwota 

do zwrotu na dzień 29.06.2022 r. wynosi 124 304,61 zł., w tym odsetki 36 560,00 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

10) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pismo Wojewody Opolskiego dot. ogłoszenia pierwszego w 2022 r. naboru wniosków do Programu 

,,Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Poinformowała, że celem programu jest udzielenie pomocy dorosłym 

osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 

orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub 

pobytu dziennego. Na realizację zadań w ramach ogłaszanego naboru wniosków do Programu „Centra 
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opiekuńczo-mieszkalne” Minister przeznacza w 2022 r. kwotę 30 mln. zł. O dofinansowanie wniosków 

w ramach naboru mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub 

powiatowego. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCPR w Prudniku do przeprowadzenia analizy w zakresie 

możliwości złożenia wniosku. 

11) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pismo Dyrektora ORiOP w Racławicach Śląskich skierowane do Wojewody Opolskiego, informująe  

o realizacji zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli doraźnej w dniach 27 sierpnia 2021 r.  

i 2 września 2021 r. w ORiOP w Racławicach Śląskich w zakresie jakości usług świadczonych przez 

Dom oraz przestrzegania praw mieszkańców w związku ze skargą z dnia 11 sierpnia 2021 r. przesłaną 

przez mieszkankę Domu Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyrektor Ośrodka informuje, iż zgodnie  

z pismem o realizacji zaleceń, planowane było w I półroczu 2022 r. odświeżenie 9 pokoi mieszkalnych. 

Zakończono prace malarskie dwóch mieszkań damskich tj. 9 pokoi, przedpokoje, łazienki i toalety. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

12) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pismo Dyrektora ORiOP w Racławicach Śląskich informujące o znajdującej się na stanie placówki, 

nieczynnej od 2008 r. oczyszczalni ścieków typu ,,MINIBLOK”. Poinformowała, że właścicielem 

obiektu jest Starostwo Powiatowe w Prudniku, grunty należą do Gminy Głogówek. Wartość budowli 

stanowi kwota 132 180,00 zł. Do roku 2021 Gmina Głogówek zwalniała takie obiekty i nie naliczała 

podatku od nieruchomości. W roku bieżącym zgodnie z nową uchwałą Gminy Głogówek został 

naliczony 2 % podatek – kwota 2 643,60 zł. Dyrektor zwraca się z prośbą o podjęcie stosownej decyzji 

dotyczącej przyszłości nieczynnego obiektu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i zobowiązał Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska do przeprowadzenia analizy w zakresie możliwych rozwiązań. 

13) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Nr 224/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty 

planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu przez Powiat Prudnicki. Poinformowała, że RIO 

pozytywnie opiniuje możliwość spłaty ww. kredytu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

14) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek o wszczęcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

w kwocie 6 129 278 zł.”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

zadania pn. ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 129 278 zł.”. 

15) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że Klub Prawa i Sprawiedliwości w dniu 11 lipca 2022 r. złożył wniosek do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu  

w Prudniku, w związku z trudną sytuacją finansową w PCM S.A. 

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

Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pan Dragomir Rudy złożył wniosek o zmianę organizacji ruchu w miejscowości Mochów, przy 

placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

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

analizy. 

2) Pani Alicja Zawiślak złożyła wniosek o rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu parkowania 

wzdłuż jezdni – ul. Kolejowa. 

Zarząd Powiatu postanowił rozpoznać możliwość realizacji wniosku członka Zarządu i zobowiązał 

Wydział Drogownictwa do przygotowania propozycji rozwiązania. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski 

            Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

               Alicja Zawiślak 
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