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Rada Powiatu Orodziskiego 

Protokół nr XXVII2020 
z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego 

w dniu 7 grudnia 2020 roku 

XXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Grodziskiego VI kadencji odbyła się w zdalnym trybie 
obradowania (podstawa prawna: art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1842 ze zm.). 

Udział Radnych Powiatu Grodziskiego w posiedzeniu został stwierdzony przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Kamińskiego i odnotowany na liście obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Grodziskiego została zwołana na wniosek Zarządu 
Powiatu. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Sławomir Kamiński poinformował, że obrady Rady są transmitowane 
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Ad. 1 Otwarcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego, powitanie 
zaproszonych gości, stwierdzenie prawomocności obrad 

XXVI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Grodziskiego o godz. 1700 otworzył Przewodniczący 
Rady Powiatu Sławomir Kamiński. 

W sesji uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło quorum uprawniające do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady na wniosek Starosty Marka Wieżbickiego poinformował o zmianie 
porządku obrad, tj .: punkt 4 otrzymuje brzmienie "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital 
Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim", zaś dotychczasowy punkt 4 będzie 
punktem 5. 

Rada przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego, powitanie zaproszonych 
gości, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej . 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim. 

5. Zamknięcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego. 
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Protokół z głosowania imiennego radnych zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Grodziskiego 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Ewa Szadkowska. Skarbnik poinformowała, 
że zmiany dotyczą załącznika nr 1 i załącznika nr 2. W załączniku nr 1 zmianie ulegają wydatki 
roku 2021. Wydatki bieżące zostały ustalone na kwotę 112696864,00 zł. Wynikają one 
z wprowadzenia do planu wydatków bieżących zadania pn. "Remont drogi powiatowej 
nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska" (środki w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych). Środki własne w wysokości 264 113,00 zł na realizację ww. inwestycji 
zabezpieczono z przesunięcia wydatków zaplanowanych dotychczas na inne cele. Łącznie na 
tę inwestycję zaplanowano kwotę w wysokości 880 376,00 zł. Wydatki majątkowe na rok 2021 
nie ulegają zmianie i wynoszą 12409869,00 zł. W wyniku wprowadzenia zmian wydatki 
ogółem na rok 2021 ustalone zostały w wysokości 125 106733,00 zł. Budżet 2021 r. zamyka 
się deficytem w wysokości 9 238 605,00 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będą: 

• przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 820 000,00 zł, 
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa wart. 217 ustawy o finansach 

publicznych w wysokości 6 418 605,00 zł. 
Zmianie ulegają przychody roku 2021 i będą stanowiły kwotę 11 318605,00 zł. Rozchody 
i kwota długu pozostają bez zmian. 
Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą wprowadzenia nowego zadania pn. "Remont drogi 
powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska" o łącznych nakładach finansowych 
w wysokości 880376,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2021 r., natomiast podpisanie 
umowy nastąpi w 2020 r. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg. 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wiaderny zapytał o zakres prac ww. zadania. 

Starosta Marek Wieżbicki odpowiedział, że w ramach zadania zostanie wykonany remont ulicy 
Brwinowskiej w Podkowie Leśnej na odcinku 817 mb, szerokość jezdni 6,5 m. Remont 
obejmuje wykonanie frezowania asfaltowej nawierzchni jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej 
o grubości 5 cm z masy mastyksowo-grysowej, tzw. SMA, wymiany uszkodzonych 
krawężników, oznakowanie pionowe 107 szt., w tym 4 szt. znaków aktywnych z własnym 
źródłem zasilania solarnym oraz oznakowanie poziome 310 m2 (oznakowanie 
grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych), prawie 10m2 linii koloru czerwonego 
akustyczno-wibracyjnych w obrębie przejazdu WKD. W ciągu wnioskowanego odcinka drogi 
na długości 817 mb znajdują się następujące elementy w dobrym stanie technicznym nie 
wymagające remontu, a mianowicie: po prawej stronie ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m do 
3 m z kostki betonowej zlokalizowana za pasem zieleni, 2 parkingi z kostki betonowej; po 
stronie lewej natomiast chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej odsunięty od jezdni za 
pasem zieleni. 

Innych pytań ani uwag radni nie wnieśli. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Małgorzata Sędzińska 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Rada Powiatu Grodziskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 229/XXVI/20 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego (protokół z głosowania 
imiennego radnych Powiatu Grodziskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
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protokołu. Uchwała nr 229/XXVI/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Grodziskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej 
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim 

Starosta Marek Wieżbicki poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek Dyrektor 
Szpitala Zachodniego o to, aby Rada Powiatu wyraziła zgodę na zakup aparatury medycznej 
o wartości powyżej 100 000 zł, a mianowicie wideogastroskopu terapeutycznego. Wartość 
tego urządzenia to ok. 136 000 zł. Urządzenie to jest niezbędne do przeprowadzania 
zaawansowanych zabiegówendoskopowych, szczególnie procedur ratunkowych u pacjentów 
w stanie bezpośredniego zagrożenia życia związanego z masowymi krwotokami do górnego 
odcinka przewodu pokarmowego, a także pacjentów onkologicznych z wczesnymi 
nowotworami przewodu pokarmowego. Sprzęt będzie stanowił wyposażenie Zakładu 
Diagnostyki Endoskopowej i zabezpieczy procedury wykonywane w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu 
medycznego przez Szpital zachodni, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 
100 000 zł wymaga zgody Rady Powiatu. 

Następnie Starosta odczytał treść projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

Rada Powiatu Grodziskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 230/XXVI/20 w sprawie 
wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 
(protokół z głosowania imiennego radnych Powiatu Grodziskiego stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 230/XXVI/20 w sprawie wyrażenia zgody na 
zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital 
Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu). 

Ad.5 Zamknięcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Sławomir Kamiński o godz. 1715 

zamknął XXVI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Grodziskiego. 

protokołowała: 
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