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Zarządu Powiatu Pruszkosvskiego

z dnialg.8a/bZ\€!iłćĘili%
2018r.
w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 10 do ummvy z
w sprawie dotacji celowej na realizację zadania
,,Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowegow Pruszkowie"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), uchwala się co następuje:

g l.Pozytywme opiniuje się projekt aneksu nr 10 do umowy ru rd. 431/B/2017 z dnia
25 sierpnia 2017r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: ,,Przebudowa
i modemizaqa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie" zawartą pomiędzy Powiatem Pruszkowskim
a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pmszkowie, stanowiący
załącznik do mniejszą uchwały.
g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
Dyrektor SamodzielnegoZespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie pismem z dnia
14 grudnia 201 8r. wnioskuje o zmianę terminów realizacji zadania opisanego w $4 umowy ru rd.
43 1/B/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. W uzasadnieniu do wniosku Dyrektor wskazuje na opóźnienia
prac projektowych realizatora projektu budowlanego tj. Biuro Projektowe W.K. Architekci
z siedzibą w Poznaniu. Wykonawca po raz kolejny poinfomtował Dyrektora o braku możliwości
wywiązania się z terminu przekazaniakompletną dokumentacji tj. projektu budowlanegobędącego
przedmiotem umowy dotacyjną.

Zasadne zatem jest wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 10 do umowy, w części dotyczącą
terminów realizacji dotacji:
1. zakończenie realizacji zakresu rzeczowego do dnia 27 grudnia 201 8 r.,
2. ostateczny termin wydatkowania środków do dnia 3 1 grudnia 2018 r.,
3. rozliczenie dotacji do dnia 3 1 stycznia 2019 r.

Uchwała v\opisujesię w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata
2015-2025" Aktualizacja 2017 (uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/376/201 8 z 24 kwietnia 2018 r.)
pn. Bezpieczeństwo i równość szans.Poprzez realizaqę zapisów uchwały zrealizowany zostanie cel
strategiczny pn. Poprawa jakości i dostępnościusług zdrowotnych pozwalająca zaoferować
mieszkańcomwysoki standardopieki w pobliżu midsca zamieszkania.
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