Protokół Nr XXXIV/2017
z XXXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
w dniu 17 lipca 2017 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska o godzinie 17:05 otworzyła XXXIV
seqę Rady Powiatu Pruszkowskiego zwołana na wniosek złożony w dniu ll lipca przez
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym. Powitała wszystkich przybyłych. Oświadczyła, że zgodnie z listą
obecności w posiedzeniu uczestniczy 24 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 27 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji(listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik nr l i2 do niniejszego
protokołu). Obrady odbyły się w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały
30. Tym samym wyczerpany został pkt l i 2 porządku obrad.
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Radna Maria Makowski Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
są Wnioski do porzcłdku obrad.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został
przesłany wraz z materiałami i poprosiła o ewentualne wnioski do porządku.
Proponowany porzadek obrad.

1.
2.
3.
4.

otwarcie XXXIV seqi Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski do porządku obrad.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletnią prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego/BRZ-375/17/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-376/17/.
6. Zamknięcie obrad.

Radny Stanisław Dymura zgłosił wniosek o rozszerzenieporządkusesji o punkt: Sprawy

różne i wolne wnioski.

Radna Maria

Makowski

Przewodnicząca Rady

poinformowała, że w

związku

z ,,nadzwyczajnym"trybem zwołania segi na wniosek Zarządu Powiatu, zgodę na
rozszerzenie porządku sagi, musi wyrazić wnioskodawca. Poprosiła Zarząd Powiatu
o decyzję.

Radny Maksym Gołoś poprosił o pięciominutową przerwę na przegłosowanie decyzji

O godz. 17:08 Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zarządziła5 minutowe
Pi zui w V.

O godz. 17:12 Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła Zarząd Powiatu o decyzję w sprawie
wyrażenia zgody na rozszerzenie porządku sagi o punkt: Sprawy różne / wo/ne wn/osła.

Radny Maksym Gołoś powiedział, z Zarząd Powiatujednomyślnie podjął decyzję o nie wyrażeniu
zgody na rozszerzenie porządku segi o punkt: Sprawy różne / wo/ne wn/osł/.
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Radna Maria
do punktu 4.
/\u.

Makowska

Przewodnicząca

Rady

amknęła

punkt
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Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
p017iądh.u
les\ Podjęcie zchn'aW zmieniającej uch'a'ałę w sprawie wieloletniej prognozy
.Pnansowe#Pow/afu Pruszkowshego/BRZ.375//7Z Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3
do protokołu.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła StarostęMaksyma Gołosia
o zreferowanie proponowanych zmian.

Radny Maksym Gołoś Starosta poprosił Panią Ewę Rędzikowską, Naczelnik Wydziału
Budżetu i Finansów o omówienie projektu uchwały, którają przedstawiła.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskugę
Radny Stanislaw Dymura zapytał o zakresrozbudowy i modemizacji Szpitala Powiatowego
i jak to wpłynie na jego rozwq i bezpieczeństwomieszkańc(5w
oraz zapytałkto w tej chwili
z ramienia Zarządu Powiatu, nadzomje sprawy edukacji i zdrowia.

Radny Maksym Gołoś Starostapowiedział, że środki przeznaczanebędąna modemizację
istniejącego Szpitala Powiatowego. Szpital jest w takiej sytuacji, że musimy go utrzymać,
zwiększyć dostępnośći polepszyć standardobsługi. Zarząd Powiatu ma nadzieję, że w tym
roku budżetowym uda się wydatkować ponad 4 mln 200 tys., ponieważ jest to niezbędne
do ubiegania się o dotację z rezervry budżetową Państwa. Odpowiadając na dmgie pytanie

powiedział, że 28 czerwca wydał zarządzenie,w którym nadzór na służbą zdrowia i polityką
społeczną przejął Pan Krzysztof Rymuza, Wicestarosta, natomiast edukacją zajmuje się
osobiście.
Radny

Krzysztof

Rymuza

dodał, że zaproponowane zmiany w budżecie pozwolą na

uruchomieniedługo oczekiwaną modemizacji Szpitala Powiatowego. Inwestyqa będzie
składała się z trzech etapów. Dwa pierwsze zostaną zrealizowane w tym i przyszli'm roku.
Etap pierwszy polega na przebudowie oddziału chirurgii na parterze i powierzchni obecnej
izby przyjęć, poradni specjalistycznej, diagnostyki oraz wymianie instalacji centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji i sieci elektrycznej i komputerową. Łączny koszt tego zadania
szacowany jest na 4200 tys. zł oraz dodatkowo 100 tys. zł na zakup agregatu
prądotwórczego. Z tą inwestycją wiąże się wniosek do wojewody w sprawie dofinansowania,
przy ocenie zasadnościwniosku instrumentem ,,IOWISZ" w Ministerstwie Zdrowia. Drugi
etap to budowa izby przyjęć w środkowej części ńontu budynku wraz z zapleczem,

poradniami specjalistycznymi,rejestracją,szatnia itp. Łączna kwota tego zadnia według
kosztorysu inwestorskiego, będzie wynosiła 3 186 395,38 zł. Trzeci etap, który nie posiada

projektu tylko program funkcjonalno-użytkowy,to budowa części szpitala od strony
lądowiska, zakładającanowy blok operacyjny,blok porodowy z salą cięć, salę intensywnego
nadzoru, sterylizatomię, zakład diagnostyki obrazowel i gabinety badań endoskopowych.
Koszt tego zadaniajest szacowanywstępnie na 19 mln zł. Ponadto poinformował, że dziś

została wydana decyzja pozwolenia na budowę na realizactjępierwszegoetapu W
najbliższych dniach będzie przygotowywanaspecyfikacja SWIZ i ogłoszony przetarg na
wykonawcę.

Radna Maria Cybulska zapytałaczy w związku z modemizac=ją,zwiększy się ilość łóżek na
intemie. Czy 21 łóżek wystarczy?
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Radny Krzysztof Rymuza powiedział, że z całą pewnością20 łóżek nie wystarczy.środki
które są przewidziane w ewentualnym współfinansowaniu przedsięwzięcia i zasady które
obowiązują, nie przewidują rozbudowy czy przebudowy związanej ze zwiększeniem ilości
łóżek. Aby to zrealizować trzeba pomyśleć o innym trybie Hlnansowania.

Radna Maria Cybulska zapytałaczy Powiat Pruszkowskienie powinien ponowniepoprzeć
działań Szpitala Kolejowego w staraniachwłączenia do ,,sieci szpitali", ponieważ z tego co
wie zostało złożone odwołanie.

Radny Krzysztof Rymuza powiedział, że już 28 kwietnia zostało podpisane porozumienie,
dotyczącepołącznia Szpitala Koldowego ze Konsorcjum StołecznegoCentmm Rehabilitacji
i Szpitalem przy ul. Barskiej w Warszawie, którym organem założycielskim jest Sejmik
Województwa Mazowieckiego. Nie znane są cele ani plany, dotyczące Szpitala Kolejowego,
ale z całą pewnością we wrześniowym rozdaniu odwołań dotyczących włączenia do ,,sieci",
Szpital Koldowy się tam znajdzie, ale pod nazwą Stołeczne Centrum Rehabilitaclji.
Zabezpieczy to łóżka na naszym terenie.

Radny Maksym Goloś Starosta zgłosił autopoprawkę,,redakcyjną"do projektu uchwały,
a właściwie do uzasadnienia. W części Oó#a.śn/anca z/n/an w M7e/o/e/n/ę/ prognozie
./i/zansowe?'Pow/a/u Prz/sz#owsk/ego ustęp 4 drugiego akapitu otrzymuje brzmienie:

,,Zwiększeniaw roku 2022 kwoty dochodówbieżącychdo 158007 400, zł." Nie ,,o" tylko
do"

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęładyskusję
Radna Maria
Makowska Przewodnicząca Rady
Przewodniczących komisji merytorycznych Rady.

poprosiła

o przedstawienie opinii

Opinie komisji:
Radny Stanisław

Dymura Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczegopoinformował, że projekt uchwały BRZ-375/17 został przez członków
komisji zaopiniowanypozytywnie.

Radna Mirosława Sliwińska PrzewodniczącaKomisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji poinformowała,że projekt uchwały BRZ-375/17został przez członków komiqi
zaopiniowany pozytywnie.
Radny Artur
Swiercz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że projekt uchwały BRZ-375/17 został przez członków komigi zaopiniowany
pozytywnie.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego
wraz z autopoprawka.

Wyniki głosowania
W
liku głosowania
Liczba uprawnionych
Liczba obecnych
Liczba nieobecnych

Głosy za

Głosy przeciw
Głosy wstrzymujące się
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Głosy nieoddane

Szczegóły głosowania
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Zbigniew Makowski
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Monika Sawicka
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Przewodnicząca

Rady

stwierdziła,

że

uchwała

nr XXXIV/272/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiegozostala podjęta. Uchwałastanowizałącznik nr 4 do protokołu.
Radna Maria Makowska
do realizacji punktu 6.
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Przewodnicząca

Rady

zamknęła punkt

5 i przystąpiła
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Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
potząslku \esi Podjęcie ucha,clWRady Powiatu Pruszkowskiego w spraw'ie ztltian do ucha'ab
w sprawie uchu,ctlenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 201 7 /BRZ-376/1 7/.

Projektuchwały stanowizałącznik nr 5 do protokołu.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poprosiłaRadna Maria Makowska
Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Maksyma Gołosia o zreferowanie proponowanych
zmian

Radny Maksym Gołoś Starosta powiedział, że zmiany w WPF iw budżecie dotyczą tych
samych zadań i w skrócie przedstawił zaproponowane zmiany. Zaznaczył, że Zarząd Powiatu
nie rezygnuje z inwestycji dotyczącą budowy internatu. Zostanie ona uruchomiona
w przypadku możliwości doHlnansowaniaz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskuqę
Radny Janusz Rajkowski zapytał czy mógłby usłyszeć konkretnie na co będą przeznaczone
środki przy remoncie pomieszczeń u sióstr w Brwinowie i czy jest zawarta umowa
z siostrami.
Radny Maksym Goloś Starosta powiedział, że umowy nie ma, bo nie ma zabezpieczenia
w budżecie. Jest podpisany list intencgny z Siostrą Przełożona. Srodki będą przeznaczonena
drobne prace remontowe, obróbkę blacharki, wymianę stolarki okiennej i modernizację węzła
cieplnego. Dotacja ta trafi do ZSOiS w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego i poprosił Pana
Łukasza Borkowskiego Dyrektora szkoły o przedstawienie szczegółów.
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Łukasz Borkowski Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
powiedział, że łączniejest wykorzystywanych 26 miejsc noclegowych.Do tej chwili w bursie
w SOSz-W na ul. Wapiennejprzebywało 13 uczniów, ale szkoła otrzymała wypowiedzenie.
Powstała potrzeba ulokowania tych uczniów w innym miejscu. W nowym roku szkolnym, od
września, jest potrzeba znalezienia miejsc noclegowych dla 9 nowych uczniów. Razem
stanowito 35 midsc. Trzebapamiętaćo liście intencŃnym PolskiegoZwiązku Kolarskiego,
dotyczącym przeniesieniaszkoły kolarskiej z Zyrardowa. Bedzie to 15 uczniów, którzy też
będą potrzebowali miejsc noclegowych. W budynku sióstr jest taka powierzchnia, ale jest ona
do wyremontowania. W każdym pokoju znajduje się węzeł sanitamy. Sanepid wydał wstępną
opinię, że pomieszczenia te będą spełniały odpowiedzenie warunki do zakwaterowania
uczniow.

Radny Maksym Gołoś Starosta podkreślił wymiar czasu w jakim muszą powstać te miejsca
i względy ekonomiczne tego przedsięwzięcia.

Radna Karolina Gawkowska zapytała o powód wypowiedzenia porozumienia przez
SOSz-W w Pruszkowie przy ul. Wapiennej.

Małgorzata
Kucharska
Naczelnik Wydziału
Edukacji
i Sportu powiedziała,
że te pomieszczenia muszą być przeznaczone na gabinety dla dzieci ze wczesnym
wspomagamem.

Radna Maria Makowska Przuvodnicząca Rady zamknęładyskugę
Radna Maria
Makowska Prze)vodnicząca Rady
Przewodniczących komisji merytorycznych Rady.

poprosiła o przedstawienie opinii

Opinie komisji:
Radny Stanislaw Dymura Wiceprzewodniczący
Komisji Inwestycji
i Rozwoju
Gospodarczego poinformował, że projekt uchwały BRZ-376/17 został przez członków
komisji zaopiniowanypozytywnie.

Radna Mirosława Sliwińska Przewodniczącal(omisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji poinformowała, że projekt uchwały BRZ-376/17 został przez członków komisji
zaopiniowany pozytywnie.
Radny Artur
Swiercz Przewodniczący Komisji Zdro)via i Spraw Społecznych
poinformował, że projekt uchwały BRZ-376/17 został przez członków komisji zaopiniowany
pozytywnie.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddałapod głosowanie podjęcie uchwały
w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego
na rok 2017 /BRZ-376/17/.
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto
Liczba ut)rawnionvch
Liczba obecnych
Liczba nieobecnych

Głosy za

Głos rzeciw
Głosy w

.ce si

Głosy nieoddane
Szczegóły głosowania
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Mariusz Baranowski
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Urszula Wojciechowska
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Aurelia Zalewska
Zdzisława Zielińska

Mirosława Sliwińska
wiersz

Radna Maria MakowskaPrzewodnicząca
Rady stwierdziła,że uchwałanr
XXXIV/273/2017 w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2017 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Radny Maksym Gołoś Starosta podziękował radnym za obecnośći jednomyślność w tak
ważnych dla Powiatu Pruszkowskiego sprawach.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 6 i przeszła do punktu 7
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RadnaMaria MakowskaPrzewodnicząca
Rady o godz.17:48zamknęła
XXXIV segę
Rady Powiatu Pruszkowskiego.

odniczAca

rus+kowskiego
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Protokół sporządziła:
Małgorzatcl Janowska
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