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Protokół 239/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 03 listopada 2022 r. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

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

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

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

6. Sprawy różne: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie ufundowania tortu przez Powiat Prudnicki z okazji 90-tej 

rocznicy powstania Znaku Rodła. 
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2) Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej w DPS w Prudniku w zakresie oceny 

realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, występowania w środowisku 

pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz stosowania substancji i mieszanin 

chemicznych. 

3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawie 

złożenia wniosku oraz realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 

– edycja 2023. 

4) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawie 

złożenia wniosku oraz realizacji Programu pn. ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. 

5) Wniosek Prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku z prośbą  

o przesunięcie terminu odnowienia umowy kredytu w rachunku bieżącym. 

6) Przedstawienie okresowego sprawozdania z rodzajów, ilości i jakości usług medycznych 

świadczonych przez PCM S.A. w Prudniku za pierwsze półrocze 2022 r. 

7) Przedstawienie informacji o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz istotnych 

postępowaniach sądowych i roszczeniach. 

8) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. w Prudniku  

wg. stanu na dzień 30.09.2022 r. 

9) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie 

ubezpieczenia auta osobowego. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia  

i sprzedaży 1 szt. drzewa gatunku topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1617 O relacji 

Łąka Prudnicka – Starowice, działka nr 553 mapa 10, obręb Moszczanka, gmina Prudnik. 

11) Przedstawienie uwag do protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w rodzinie 

zastępczej niezawodowej. 

12) Przedstawienie pisma Wicemarszałka Województwa Opolskiego dot. postępów prac nad 

realizacją Projektu pn. ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice 

Śląskie”.  



str. 3 
 

13) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Radnego Józefa Meleszki  w sprawie wycinki drzew 

przy cieku wodnym w miejscowości Rudziczka, a także wykonanie przeglądu stanu mostów  

i drożności rzeki w Rudziczce. 

14) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Radnego Józefa Meleszki w sprawie wycinki 

krzewów, odrostów od drzew z przydrożnych rowów na trasie Szybowice – Mieszkowice. 

7. 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. 

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. 

Ad. 6 

1) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawił wniosek w sprawie ufundowania 

przez Powiat Prudnicki tortu wraz z Powiatem Krapkowickim z okazji 90 rocznicy powstania 

Znaku Rodła. Koszt Powiatu Prudnickiego to kwota 2 500 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie przez Powiat Prudnicki tortu, wraz z Powiatem 

Krapkowickim, z okazji 90 rocznicy powstania Znaku Rodła. 
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2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół z kontroli 

przeprowadzonej w DPS w Prudniku w zakresie oceny realizacji wymogów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników 

biologicznych oraz stosowania substancji i mieszanin chemicznych. Poinformowała, że w dniu 

25.10.2022 r. kierownik Oddziału Higieny Pracy, pracownika Państwowego Powiatowego 

Inspektoratu Sanitarnego w Prudniku przeprowadził przedmiotową kontrolę. Pracownicy 

wyposażeni są w rękawiczki jednorazowe lateksowe lub nitrylowe, półmaski medyczne lub 

KN95 klasy FFP2, odzież i obuwie; pracownik gospodarczy w okulary ochronne, rękawice 

anty-przecięciowe; kucharki w czepki i rękawice gumowe. Prace w narażeniu na szkodliwe 

czynniki biologiczne wykonują 34 osoby, w tym 29 kobiet. Są to: opiekun, terapeuta zajęciowy, 

instruktor kulturalno-oświatowy; pracownik socjalny, pielęgniarka fizjoterapeuta, technik 

masażysta, pokojowe (prace sprzątające). Prowadzone rejestry – prac narażających 

pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz – rejestr pracowników 

narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zawierają wymagane 

informacje. Do grupy 3 szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowano wirusy HIV, 

HCV, HBV i Sars-CoV-2. Za postępowanie z odpadami medycznymi odpowiada firma 

REMONDIS. W trakcie kontroli dokonano oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania 

substancji chemicznych i ich mieszanin. Stosowane w działalności zawodowej mieszaniny 

chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia to produkty biobójcze lub środki czystości 

ogólnego stosowania używane przez pokojowe. Porównano kartę charakterystyki produktu 

używanego do dezynfekcji rąk z oznakowaniem opakowania. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie sporządzenia karty charakterystyki i oznakowania opakowań. 

Osoby wykonujące czynności ze środkami chemicznymi zostały zapoznane z instrukcjami 

mycia i dezynfekcji oraz procedurami. Stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych jest 

właściwy w zakresie wyposażenia jak i utrzymania czystości bieżącej. W trakcie kontroli 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawie realizacji Programu pn. ,,Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Poinformowała, że upoważnienie może 

zostać wydane po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do w/w Programu. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu nie udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Prudniku do składania 

oświadczeń woli w sprawie realizacji w/w Programu. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawie realizacji Programu pn. ,,Opieka 

Wytchnieniowa” – edycja 2023. Poinformowała, że upoważnienie może zostać wydane po 

podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do  

w/w Programu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu nie udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Prudniku do składania 

oświadczeń woli w sprawie realizacji w/w Programu. 

5) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

przedstawił wniosek skierowany do Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku o przesunięcie 

terminu odnowienia umowy kredytu w rachunku bieżącym (kredytu otwartego) na dzień 

01.12.2022 r., w związku z procedurami dot. udzielenia poręczenia wnioskowanego kredytu 

przez Starostwo Powiatowe w Prudniku jako 100 % akcjonariusza PCM S.A. Ponadto Zarząd 

PCM S.A. wnosi o rozważenie możliwości udzielenia przedmiotowego kredytu na okres 3 lat. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

przedstawił okresowe sprawozdanie z rodzajów, ilości i jakości usług medycznych 

świadczonych przez PCM S.A. w Prudniku za pierwsze półrocze 2022 r. Poinformował, że 

przedmiotowa analiza obejmuje informacje dotyczące dostępności do świadczeń opieki 

zdrowotnej w I półroczu 2022 roku w następujących rodzajach świadczeń: Umowy z Opolskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia tj.: ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna, leczenie szpitalne – hospitalizacja planowa, system podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (ryczałt), leczenie psychiatryczne i uzależnień, 

opieka długoterminowa, fizjoterapia ambulatoryjna; Ratownictwo Medyczne; umowy  

w ramach COVID-19; pozostałe świadczenia medyczne komercyjne. Wartość kontraktu 

podpisanego na I półrocze 2022 roku w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wynosi: 

Poradnia Ginekologiczno–Położnicza przy ul. Piastowskiej 64 w Prudniku 19.948,54 zł., 
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wykonanie 88%, wynik -1 147,74 zł.; Poradnia Ginekologiczno–Położnicza II przy  

ul. Szpitalnej 14 w Prudniku 293.752,51 zł., wykonanie 85 %, wynik -39 949,09 zł.; Poradnia 

Preluksacyjna 39.093,27 zł., wykonanie 117 %, wynik 6 535,02 zł. Wartość kontraktu 

podpisanego na I półrocze 2022 roku na leczenie szpitalne w ramach oddziału 

ginekologicznego – hospitalizacja planowa wynosi 383.524,55 zł., wykonanie 218 %, wynik 

451 869,35 zł. Wartość ryczałtu podpisanego na okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wynosi 

4.606.791,00 zł., natomiast wartość kontraktu na pozostałe świadczenia poza ryczałtem wynosi 

4.427.672,36 zł. Razem umowa w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej wynosi 9.034.463,36 zł. Na podstawie Decyzji z dnia 17 grudnia 

2021 r. Wojewody Opolskiego z dniem 21 grudnia 2021 r. zabezpieczono: realizację świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 do czasu otrzymania wyniku 

badania pod kątem COVID-19 w ilości: 5 łóżek w oddziale wewnętrznym objętych 

finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; realizację świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

45 łóżek, w tym 3 łóżek respiratorowych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-

CoV-2 w ilości: 27 łóżek w oddziale chirurgii ogólnej objęte finansowaniem na podstawie 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 18 dodatkowych łóżek nie objętych 

finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach chirurgii 

ogólnej oraz 3 łóżka w oddziale chirurgii ogólnej na których jest prowadzona działalność  

w ramach hospitalizacji – chirurgia ogólna. W kolejnym etapie na podstawie Decyzji z dnia  

25 lutego 2022 r. Wojewody Opolskiego z dniem 04 marca 2022 r.: zaprzestano w oddziale 

chirurgii ogólnej realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ilości 45 łóżek, w tym 3 respiratorowych dla 

pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Decyzją z dnia 25 lutego 

2022 r. Wojewody Opolskiego z dniem 04 marca 2022 r. zabezpieczono: realizację świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 do czasu otrzymania wyniku 

badania pod kątem COVID-19 w oddziale wewnętrznym objętych finansowaniem na podstawie 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień to 
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świadczenia polegające na rozpoznawaniu, leczeniu i rehabilitacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi, nerwicowymi, osobowości i zachowania oraz uzależnionych od alkoholu  

i innych substancji psychoaktywnych. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień obejmują świadczenia w warunkach ambulatoryjnych, 

udzielane w ramach porad, sesji psychoterapii, świadczeń specjalnych dla osób uzależnionych, 

przez poradnie. Wielkość kontraktu podpisanego na I półrocze 2022 roku: Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 145.609,53 zł., wykonanie 89 %, wynik -15 953,18 zł.; Poradnia Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu 94.690,80 zł., wykonanie 93 %, wynik -6 851,27 zł. Wielkość 

kontraktu podpisanego na I półrocze 2022 roku w ramach opieki długoterminowej wynosi 

1.142.485,30 zł. Opieka długoterminowa realizowana jest przez Zakład Opieki Leczniczej  

w Głogówku, który realizuje świadczenia dla pacjentów dorosłych oraz wentylowanych 

mechanicznie – wykonanie 120 %, wynik 229 105,74 zł. Wielkość kontraktu w okresie 

sprawozdawczym w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wynosi 87.074,85 zł., w tym: 

fizjoterapia ambulatoryjna 79.371,85 zł., wykonanie 191 %, wynik 72 530,16 zł.; fizjoterapia 

ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 7.703,07 zł., wykonanie  

230 %, wynik 10 001,90 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. świadczenia w ramach 

ratownictwa medycznego udzielane są w ramach umowy z Opolskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego w Opolu, przychód za I półrocze br. wynosi 2 897 570,36 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

przedstawił informację o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz istotnych 

postępowaniach sądowych i roszczeniach za okres od 01.01.2022 r. do 30.08.2022 r. w PCM 

S.A. w Prudniku. Poinformował, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/313/2020  

z dnia 23 kwietnia 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego, na 

podstawie § 21 pkt. 2d, Zarząd PCM S.A. przekazuje przedmiotową informację. W pierwszym 

półroczu 2022 r. w Spółce przeprowadzono 6 kontroli realizowanych przez organy zewnętrzne 

tj.:  

- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu – kontrola przestrzegania 

przepisów prawa pracy w tym BHP, legalności zatrudnienia, prawidłowości wypłacania 

wynagrodzenia. Kontrola wykazała nieprawidłowości w niektórych obszarach dotyczących 

norm czasu pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzenia za dyżury nadliczbowe oraz  

w zakresie BHP; 
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- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku – kontrola wykonania nakazów 

decyzji z 17.12.2019 r. w ZOL w Głogówku. W wyniku kontroli stwierdzono wykonanie 

wszystkich obowiązków wynikających z nakazu decyzji; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku – kontrola stanu sanitarno-

higienicznego oraz technicznego pomieszczeń, ocena stosowanych  procedur w celu 

zapobiegania szerzeniu zakażeń i chorób zakaźnych w ZOL w Głogówku. Kontrola zakończona 

bez zastrzeżeń i nakazów pokontrolnych;  

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku – kontrola stanu sanitarno-

technicznego kuchenek oddziałowych, prowadzenia dokumentacji i zapisów w zakresie 

stosowania systemów dot. bezpieczeństwa żywności a także sposobu żywienia (ocena 

jadłospisów) w ZOL w Głogówku. Kontrola zakończona bez zastrzeżeń i nakazów 

pokontrolnych, wydano arkusz oceny żywienia zbiorowego; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku – kontrola stanu sanitarno-

higienicznego oraz technicznego pomieszczeń, ocena stosowanych procedur w celu 

zapobiegania szerzeniu zakażeń i chorób zakaźnych w oddziale Wewnętrznym, Pediatrycznym 

i Izbie Przyjęć. Kontrola zakończona bez zastrzeżeń i nakazów pokontrolnych; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku – kontrola stanu sanitarno-

higienicznego oraz technicznego pomieszczeń, ocena stosowanych procedur w celu 

zapobiegania szerzeniu zakażeń i chorób zakaźnych w Oddziale Ginekologii Planowej  

i Chirurgii. Kontrola zakończona bez zastrzeżeń i nakazów pokontrolnych. 

Ponadto w dniu 08.04.2022 r. jednostka kontrolująca tj. Izba Administracji Skarbowej w Opolu 

przeprowadziła kontrolę realizacji projektu pn. ,,Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid-

19’’, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami podchodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu. Zakres kontroli obejmował ustalenie, czy: operacja została wybrana 

zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, nie została 

fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona zanim beneficjent złożył wniosek  

o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją 

zatwierdzającą i spełniania wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące 

jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia. Na podstawie prowadzonej 

dokumentacji zbadano, czy: projekt jest realizowany zgodnie z Umową; zadeklarowane 
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wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych  

i krajowych; zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień 

publicznych; zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; 

zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji; zadeklarowane wydatki są 

zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn,  

z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia; wydatki 

zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja 

potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa. Kontrola nie wykazała 

nieprawidłowości. 

Następnie przedstawił zestawienie postępowań sądowych i spraw roszczeniowych z udziałem 

PCM S.A.: postępowania sądowe przeciwko PCM S.A. – 2 sprawy w toku, 1 sprawa została 

zakończona; postępowania sądowe z powództwa PCM S.A. – 3 sprawy w toku; przedsądowe 

roszczenia pacjentów – 4 sprawy w toku. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. w Prudniku wg. stanu na 

dzień 30.09.2022 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-09.2022 r.: 

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 31 946 597,81 zł.; koszty działalności operacyjnej: 

34 617 199,68 zł.; wynik na sprzedaży: -2 670 601,87zł.; wynik na działalności operacyjnej: -

1 733 452,75 zł.; wynik netto: -1 809 848,61 zł. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów:  

93,02 %. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów z NFZ: 127,67 %. Wynik finansowy na 

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

wewnętrzne – wykonanie 97 %, wynik -161 206,81 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 105 %, 

wynik 192 359,66 zł.; wykonanie razem 100,3559 %, wynik 31 152,85 zł. W miesiącu wrześniu 

liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 348. Średnie wykorzystanie łóżek 

szpitalnych wyniosło 54,13 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów wyjazdowych 

ratownictwa medycznego w miesiącu lipcu wyniosła 378. Stan zatrudnienia lekarzy na dzień 

30.09.2022 r.: Oddział Chirurgiczny – 5; 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. Ogółem zatrudnionych jest 54 lekarzy. Przedstawił informację dot. 

zobowiązań: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem: 11 731 265,32 zł. 

Zobowiązania długoterminowe: 276 641,20 zł., krótkoterminowe 6 942 769,89 zł. Rezerwy na 
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zobowiązania 579 464,10 zł. Przychody przyszłych okresów 3 932 390,13 zł. Należności od 

pozostałych jednostek 3 476 636,87 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (2 833 449,91 zł.) 

nadal nie są regulowane na bieżąco, ale opóźnienia w płatnościach są już znacznie ograniczone. 

Jest to konsekwencją otrzymania dofinansowania od Właściciela tj. Starostwa Powiatowego  

w Prudniku oraz podjętych czynności przez Zarząd Spółki w obszarze poprawienia płynności 

finansowej. W wartościach zobowiązań mieszczą  się także zobowiązania z tytułu kontraktów 

lekarskich i pielęgniarskich, które na koniec września br. wynosiły 647 714,10 zł. Wartość 

zrealizowanych kosztów umów kontraktowych z personelem medycznym na koniec września 

2022 r. wynosiła 9 545 779,77 zł. Zobowiązanie z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 

2 619 682,52 zł., Podatki PIT-4 stanowią kwotę 387 443,02 zł., w tym 90 874,85 zł., jest 

rozłożone na 12 rat przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, składki na 

ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 226 600,50 zł,, w tym 951 450,04 zł., jest rozłożone na  

24 raty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podatek od nieruchomości na kwotę  

4 668,00 zł., oraz VAT za lipiec 2022 r. – 971,00 zł. Zobowiązania opisane powyżej płacone 

są terminowo. Kredyty i pożyczki w kwocie 68 935,07 zł.,  jest to kwota wykorzystanego 

kredytu w rachunku bieżącym. Spółka ma do wykorzystania kredyt w rachunku bieżącym  

w kwocie 500.000,00 zł. Na koniec miesiąca września br., Spółka korzystała ze środków 

kredytowych w kwocie 68 935,07 zł. Spółka posiada zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu 

finansowego na zakup karetki pogotowia w kwocie 313 804,98 zł., na koniec września 2022 r., 

przy czym zobowiązania krótkoterminowe to 37 163,46 zł., są to raty płatne do końca 2022 r. 

Kwota 276 641,20 zł., to raty płatne w latach 2023-2024, czyli są to zobowiązania 

długoterminowe. Raty płatne są na koniec każdego miesiąca. Zobowiązania z tytułu 

wynagrodzeń 1 295 360, 99 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń płacone są terminowo. 

Pozostałe zobowiązania 47 402, 50 zł., na które składają się między innymi zobowiązania  

z tytułu ubezpieczeń (majątkowe, OC, inne) oraz z tytułu gwarancji należytego wykonania 

(wadia-środki finansowe zdeponowane są na wyodrębnionym koncie bankowym). Fundusz 

Socjalny 58 957,37 zł. Stan środków finansowych Funduszu Socjalnego na dzień 30.09.2022 r. 

25% odpisu podstawowego (18 981,53 zł.) powinno być przelane na konto ZFŚS na dzień  

30 września 2022 r. W wyniku porozumienia Zarządu PCM S. A. w Prudniku z zakładową 

organizacją związkową stan środków ZFŚS został pomniejszony o 30% środków za rok 2022  

i 2023. W związku z powyższym 25% odpisu należnego na koniec września nie zostało 

przelane i jest pozostawione do dyspozycji Spółki na finansowanie podstawowej działalności 

Spółki na finansowanie podstawowej działalności Spółki. Rezerwy na zobowiązania                                                                                                                   

579 464,10 zł. Przychody przyszłych okresów 3 932 390,13 zł. Należności od pozostałych 
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jednostek: Narodowy Fundusz Zdrowia 2 529 913,70 zł., w ramach umów na rok 2022; 

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego 555 190,00 zł., w ramach umowy konsorcjum na 

Ratownictwo Medyczne za miesiąc wrzesień 2022 r. Na koniec września 2022 r. były 

należności od pacjentów nieubezpieczonych. Jeżeli chodzi o należności przeterminowane to 

kwota ta wynosiła 58 464,43 zł., z czego na 36 065,20 zł., zostały utworzone odpisy 

aktualizujące należności. Wobec jednego pacjenta, mieszkańca Ukrainy, toczy się 

postępowanie sądowe i jest szansa na odzyskanie 17 592,50 zł. Wobec pozostałych pacjentów 

nieubezpieczonych, którzy nie dokonali zapłaty toczą się sprawy egzekucyjno-sądowe. Jest to 

jednak poważny problem dla Spółki z uwagi na trudności w odzyskaniu środków. Na dzień 

30.09.2022 r. kapitał podstawowy Spółki wynosi 11 904 050,00 zł. Kwota ta nie uwzględnia 

wpłaty na kapitał podstawowy dokonanej w dniu 11.10.2022 r. w wysokości 547 500,00 zł. 

Kwota ta w części 365 000,00 zł., podwyższy kapitał podstawowy, natomiast kwota 182 500,00 

zł., podwyższy kapitał pozostały. Kwota straty z lat ubiegłych, wynosząca 2 267 736,30 zł., 

uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.09.2022 r., została 

pokryta z kapitału zapasowego i rezerwowego w następujących proporcjach: z kapitału 

zapasowego – kwota 1 267 736,30 zł.; z kapitału rezerwowego – kwota 1 000 000,00 zł. Za  

9 miesięcy br. utrzymuje się nadal napięta sytuacja finansowa spowodowana głównie:  

- utrzymującymi się wysoce ujemnymi wynikami wszystkich oddziałów szpitalnych: Oddział 

Wewnętrzny – strata za 9 m-cy br. w kwocie 629 320,62 zł., (w kosztach nie uwzględniono 

bloku operacyjnego i sterylizatorni z uwagi na weryfikację kluczy do alokacji kosztów 

pośrednich), zapas leków i innych materiałów w apteczce oddziałowej wynosi  

27 939,05 zł.; Oddział Chirurgii Ogólnej – strata za 9 m-cy br. w kwocie 1 907 393,31 zł., zapas 

leków i innych materiałów w apteczce oddziałowej wnosi 46 913,24 zł.; Oddział Ginekologii 

Planowej – strata za 9 m-cy br. w kwocie 561 434,38 zł., w kosztach nie uwzględniono 

niewypłaconych nadwykonań za okres 01-09.2022 r., zapas leków i innych materiałów  

w apteczce oddziałowej wynosi 12 916,72 zł.; Oddział Pediatryczny – strata za 9 m-cy br.  

w kwocie 806 139,00 zł., zapas leków i innych materiałów w apteczce oddziałowej wynosi  

14 029,83 zł. Strata finansowa ogółem oddziałów szpitalnych wynosi  (-) 3 904 287,00 zł.; 

- ustawowymi regulacjami wynagrodzeń od lipca 2022 r. które m.in. spowodowały perturbacje 

w rozliczeniach bilansowych za miesiąc lipiec i sierpień 2022 r., wynagrodzenia za m-c lipiec 

2022 r. (bez podwyżek ustawowych) plus świadczenia  na rzecz pracowników wyniosły  

1 836 076,80 zł., wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2022 r. (z ustawowymi podwyżkami za 

08.2022 r. i wyrównaniem za 07.2022 r.) plus świadczenia na rzecz pracowników wyniosły  

2 429 768,55 zł., tj. nastąpił wzrost o 593 691,75 zł., wynagrodzenia za wrzesień 2022 r. 
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(obejmujące wzrost wynagrodzeń za jeden m-c) plus świadczenia na rzecz pracowników 

wyniosły 2 084 090,19 zł., tj. wzrosły o 248 012,74 zł., w porównaniu do lipca br.; 

- niskimi wartościowo, pomimo wykonania świadczeń medycznych ogółem kontraktowanych 

w NFZ w 99%, w tym tak zwanych ryczałtowanych w 100,36%, które nie wystarczają na 

pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi oraz kontraktów lekarskich i innych 

osób świadczących usługi medyczne, dofinansowanie przez NFZ do ustawowego wzrostu 

wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 998 850,00 zł., wyczerpie się po wypłacie wynagrodzeń 

za m-c listopad br. 

Spółka poprawiła swoją płynność płatniczą w porównaniu do stanu na dzień 31.05 br., przede 

wszystkim dzięki dokapitalizowaniu Spółki przez Powiat Prudnicki w kwocie 2.150.000,00 zł. 

(rozumiana jako poprawa podmiotu w zakresie płacenia zaległych długów). Nadal trwa 

nieterminowe regulowanie przez Spółkę swoich długów, szczególnie wobec dostawców leków 

oraz wykonawców innych usług dla Spółki. Spółka nadal utrzymuje degradujący i narastający 

przerost kosztów operacyjnych nad całkowitymi przychodami ze sprzedaży ze szczególnym 

uwzględnieniem istotnego wpływu na tą sytuację wynagrodzeń wszelkich rodzajów. Próby 

obniżenia kontraktów lekarskich lub wyeliminowania zawartych w umowach o płatnych dni 

wolnych oraz redukcji zatrudnienia pielęgniarek kończy się groźbami wypowiedzenia umów 

kontraktowych lub protestami grup pracowniczych albo związków zawodowych. Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych pomimo wielokrotnych pisemnych jak i ustnych 

wniosków Zarządu umorzył za rok 2022 i 2023 tylko w 30% należne wpłaty na Fundusz 

Świadczeń Socjalnych. Kwota z tego tytułu za rok 2022 wynosi 22 684,73 zł. W porównaniu 

do 31.05.2022 r.: zobowiązania ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 454 091,07 zł.; 

zobowiązania krótkoterminowe uległy zmniejszeniu o 740 106,20 zł.; zobowiązania z tyt. 

dostawy i usług uległy zmniejszeniu o 989 988,10 zł.; z uwagi na wprowadzone ustawowo 

regulacje wynagrodzeń zlikwidowane zostały podwyżki dla pielęgniarek w kwocie  

1 953 794,77 zł., płatne przez NFZ; zadłużenie przeterminowane uległo zmniejszeniu  

o 667 460,01 zł. Ponadto istotnymi problemami, które nie zostały rozwiązane przez poprzedni 

Zarząd są: nadmierne zapasy leków i drobnego sprzętu medycznego w apteczkach 

oddziałowych i na bloku operacyjnym na kwotę kilkuset tysięcy zł, dokładne rozliczenia tych 

pozycji jest w toku; brak skutecznej windykacji należności od pacjentów nieubezpieczonych za 

lata 2021 i 2022 oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą, kwoty te mogą 

oscylować ok. 180 tys. zł., rozpoczęta została weryfikacja tych grup usługobiorców, 

zdecydowanej poprawy wymaga gospodarka finansowa w ZOL. Średni miesięczny przyrost 

ujemnego wyniku na działalności całkowitej za okres: 01-05.2022 r. wyniósł 286 694,93 zł.; 
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01-09.2022 r. wyniósł 201 094,29 zł. Do dnia 30.09.br. z uwagi na braki, zatrudniono w Spółce 

26 osób, w tym 19 pielęgniarek, 3 ratowników medycznych oraz 4 pielęgniarzy. Zarząd Spółki, 

po przeprowadzonych w dniu 24.08.2022 r. negocjacjach z lekarzem w sprawie wypłaty 

wynagrodzenia za nadwykonania na Oddziale Ginekologii Planowej za 2021 r. i I kwartał br. 

opracował stosowne porozumienie. Wprowadzenie za miesiąc sierpień br. podwyżek 

wynagrodzeń zgodnie z wymogami Ustawy dnia 26 maja 2022 r. ,,o zmianie ustawy o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych innych ustaw’’ wraz  

z wyrównaniem od 01 lipca br. może spowodować od miesiąca października wzrost kosztów 

pracodawcy z tego tytułu o kwotę do 400 000,00 zł., w skali miesiąca. Udzielona przez NFZ 

rekompensata finansowa w kwocie ok. 1 000 000,00 zł., pokryje w/w koszty za 3 m-ce br. tj. 

lipiec, sierpień, wrzesień. Na pozostałe okresy Spółka ma wypracować pieniądze w ramach 

zawartych z NFZ kontraktów, co staje się mało realne. Biorąc pod uwagę przyrost kosztów 

pracodawcy z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracowniczych oraz kosztów mediów a głównie za 

energię cieplną i energię elektryczną (może ten wzrost być ponad 100% od roku 2023) i innych 

kosztów jak np. leki, usługi serwisowe, kontrakty lekarskie dotychczasowe dofinansowanie 

Spółki przez Powiat Prudnicki należy traktować jako doraźny i mający ograniczony oraz 

nietrwały wpływ na poprawę płynności finansowej. W trakcie prac nad odnowieniem od 

listopada br. kredytu w rachunku bieżącym Zarząd BS w Prudniku uwarunkował, z powodu 

braku przez Spółkę zdolności bankowej, przyznanie przedmiotowego kredytu w kwocie  

500 000,00 zł., poręczeniem przez Powiat Prudnicki. Brak tego kredytu będzie miał bardzo 

poważny wpływ na dalsze funkcjonowanie PCM S. A. Trwają prace nad zmianą wewnętrznej 

polityki rachunkowości w obszarze adekwatności tak zwanych kluczy do określania kosztów 

pośrednich w celu właściwego wyliczania rentowności komórek organizacyjnych Spółki 

począwszy od nowego roku obrotowego. Przebieg postępowania w trybie ustawy  

o zamówieniach publicznych wskazują, że od miesiąca października br. rozpoczęte zostaną 

prace inwestycyjno-remontowe związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa części 

szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i Laboratorium 

Diagnostycznego w związku z COVID-19’’. Na realizację tego zadania środki finansowe  

w kwocie 700 000,00 zł., są zagwarantowane w umowie pomiędzy Wojewodą Opolskim  

a PCM S. A. w Prudniku. W obszarze społeczno-zawodowym atmosfera wśród zatrudnionych 

na podstawie różnych podstaw prawnych nieco się poprawiła, ale nadal jest zróżnicowana, 

nacechowana szczególnie wśród lekarzy oczekiwaniem na trwałą poprawę płatności za 

wykonane usługi medyczne. Nadal brak dofinansowania przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego do zakupionej karetki. Zapłata została dokonana ze środków  
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z dokapitalizowania przez Właściciela. Reasumując należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa 

Spółki jest bardzo poważna i wymaga w możliwie jak najszybszym czasie wypracowania przez 

organy statutowe Spółki zdecydowanych działań i czynności. Destrukcja finansów Spółki trwa 

do dnia dzisiejszego. Sytuacja znacząco poprawiła się, lecz wzrost wynagrodzeń personelu 

medycznego powoduje kolejne problemy, przychodzi okres, który wymaga ostrych cięć  

i podejmowania trudnych decyzji. Należy rozważyć funkcjonowanie oddziałów szpitalnych, 

gdyż niektórych nie da się ustabilizować, aby nie przynosiły straty i trzeba do nich dopłacać. 

Należy rozważyć funkcjonowanie oddziałów pediatrycznego oraz ginekologicznego. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że jest po rozmowie z pracownikami Urzędu 

Marszałkowskiego i środki za karetkę będą na koncie Spółki do końca tygodnia. 

Starosta Prudnicki – zapytał, co stałoby się z pomieszczeniami, jeżeli nie udałoby się utrzymać 

Ginekologii?  

Pani Wiesława Gajewska – odpowiedziała, że np. zwiększenie Oddziału Internistycznego bądź 

też utworzenie Oddziału Geriatrii. 

Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że utworzenie Oddziału Geriatrii mogłoby być trudne  

z powodów kadrowych.  

Pani Wiesława Gajewska – powiedziała, że wstępnie rozmawiali z jednym z lekarzy geriatrów 

i uważa, że byłaby możliwość zatrudnienia.  

Starosta Prudnicki – powiedział, że należałoby się również zastanowić nad zwiększeniem ilości 

łózek finansowanych przez NFZ w ZOL oraz zwiększenia przez NFZ planu finansowego  

w roku 2023 dla Oddziału Pediatrii. 

Pan Ryszard Brzozowski – zwrócił uwagę, że należałoby zorganizować spotkanie  

z samorządami, w celu przedstawienia problemu Oddziału Pediatrii i zapytać, czy byłyby  

w stanie zadeklarować dołożenie środków na jego utrzymanie.  

Pani Wiesława Gajewska – dodała, że strata na koniec roku na Oddziale Pediatrii wyniesie  

ok. 600 – 700 tys. zł. 

Pani Agnieszka Zagórska - należy pamiętać, że Gminy, mogą wesprzeć szpital zgodnie  

z ustawą, tj. np. mogliby przekazać dotację na sprzęt. Pieniądze mogliby przekazać tylko  

w sytuacji, jeśli będą właścicielem i może należałoby ich przekonać do zakupu akcji, co byłoby 

najlepszym rozwiązaniem. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił PCM S.A. dokonać analizy  

i niezbędnych rozmów w sprawie: 

a) zwiększenia przez NFZ planu finansowego w roku 2023 dla Oddziału Pediatrii;  

b) zwiększenia finansowania przez NFZ wzrostu ilości łóżek w Zakładzie Opiekuńczo 

Leczniczym w Głogówku; 

c) podjęcia kroków w celu utworzenia Oddziału Geriatrii. 

Zarząd PCM S.A. zaproponował, aby kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu z udziałem 

członków Zarządu PCM S.A. w Prudniku odbyło się w dniu 15 listopada 2022 r., w celu 

wypracowania kolejnych kroków co do funkcjonowania oddziałów przynoszących straty.  

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie ubezpieczenia auta osobowego, zakupionego od 

PCM S.A., o nr rej. OPR 36G3. Koszt ubezpieczenia wg ustaleń z ubezpieczycielem wygląda 

następująco: OC – 474 zł.; NW – 40 zł.; AC – 2% wartości auta (cena zakupu 20 933 zł.) – 

418,66 zł. Poinformowała, że należy również ustalić, gdzie pojazd będzie używany.  

Wicestarosta zaproponował, aby pojazd był przyporządkowany do sekretariatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione koszty ubezpieczenia i przychylił się do 

propozycji, aby pojazd został przyporządkowany do sekretariatu.  

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia i sprzedaży 1 szt. drzewa gatunku 

topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice, 

działka nr 553 mapa 10, obręb Moszczanka, gmina Prudnik. Poinformowała, że w dniu 27.10. 

br. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek osoby prywatnej w sprawie 

wycięcia przedmiotowego drzewa, które zostało częściowo spalone. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzewa gatunku topola rosnącego w pasie drogi 

powiatowej Nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice i sprzedaż drewna osobie prywatnej 

za 40 % jego wartości, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uwagi do protokołu 

pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w rodzinie zastępczej niezawodowej. 
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Poinformowała, że w dniu 6 września 2022 r. przeprowadzono kontrolę w rodzinie zastępczej 

niezawodowej. Protokół pokontrolny sporządzono na podstawie ankiety przeprowadzonej  

w dniu kontroli. W protokole omyłkowo wpisano większą kwotę na utrzymanie rodziny, ze 

względu na doliczenie kwoty 500 zł., z programu 500+, która nie przysługuje ze względu na 

ukończenie przez dziecko 18-ego roku życia. Prawidłowa kwota łącznego miesięcznego 

dochodu rodziny powinna wynosić 3.700,00 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął uwagi do protokołu pokontrolnego. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Wicemarszałka 

Województwa Opolskiego dot. postępów prac nad realizacją Projektu pn. ,,Rewitalizacja linii 

kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie”. Poinformowała, że Województwo 

Opolskie pełniąc rolę Lidera przedmiotowego projektu, w dalszym ciągu prowadzi działania 

mające na celu pozyskanie brakującej części środków finansowych dla pokrycia kosztów 

całego przedsięwzięcia w formie wkładu własnego. W celu podpisania umowy, konieczne 

będzie dokonanie niezbędnych zmian w Budżecie Województwa Opolskiego oaz 

uwzględnienie ich w WPF, celem niezbędnej transparentności wydatkowania środków 

pieniężnych, co może odbyć się wyłącznie poprzez przyjęcie uchwały przez Sejmik 

Województwa Opolskiego. Skierowanie pod obrady Sejmiku i dalsze procedowanie 

kompleksowej dokumentacji dla projektu będzie możliwe dopiero po jego grudniowej lub 

styczniowej sesji, podczas przyjmowania budżetu na rok 2023. W związku z zapytaniem Spółki 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. co do proponowanego terminu wynikającego z § 9 ust. 1 

wytycznych naboru do programu, podpisania z Powiatem Uchwały na realizację projektu, 

Województwo Opolskie proponuje załatwienie sprawy do końca stycznia 2023 r. oraz wykazuje 

pełne poparcie dla propozycji co do organizacji kolejnych spotkań roboczych w ramach 

dalszych uzgodnień dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Radnego Józefa 

Meleszki  w sprawie wycinki drzew przy cieku wodnym w miejscowości Rudziczka, a także 

wykonanie przeglądu stanu mostów i drożności rzeki w Rudziczce. 

Zarząd Powiatu polecił przekazać wniosek wg. właściwości do Wód Polskich. 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Radnego Józefa 

Meleszki  w sprawie wycinki krzewów, odrostów od drzew z przydrożnych rowów na trasie 
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Szybowice – Mieszkowice, które znacznie utrudniają poruszanie się pojazdów, a także 

utrudniają w dużym stopniu uprawę pól przy w/w drodze. Mając na uwadze, że zbliża się okres 

zimowy, opady śniegu spowodują obciążenie gałęzi, które pochylone w stronę jezdni będą 

blokować przejazd w obu kierunkach. 

Zarząd Powiatu polecił Naczelnikowi Wydziału Drogownictwa ustosunkować się do 

przedmiotowego wniosku. 

Ad.7 

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

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

   Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 

Janusz Siano 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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