
RADA POWIATU
w Nowym Dworze Masowiec; .•..im

ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki UCHWALA NR XLv/3A012014

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków
finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu p.n. "Profesjonalna opieka

medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim
Centrum Medycznym" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego PL07

"Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXII/234/2013 z 24 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych (wkładu własnego) na
realizację projektu p.n. "Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości
poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i utworzenie Oddziału
Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym" współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego PL07 .Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 w § l:

l) pkt l uchyla się;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) w 2016 r. w kwocie 1.400.000,00 zł."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zarząd
Powiatu Nowodworskiego

W związku z ogłoszeniem wstępnej listy rankingowej w tzw. "funduszach

norweskich" na której Nowodworskie Centrum Medyczne znalazło się na 270 pozycji

na 360 projektów zakwalifikowanych na w/w listę, biorąc pod uwagę wysokość środków

przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych z w/w funduszy uważamy, że

w aktualnej sytuacji brak jest realnych możliwości na otrzymanie pieniędzy przez

Nowodworskie Centrum Medyczne na ten projekt.

W związku z zabezpieczeniem przez Starostwo Powiatowe na ten cel w roku

bieżącym kwoty 560 tys. zł zwracamy się z prośbą o ewentualne rozważenie możliwości

wydatkowania w/w pieniędzy w następujący sposób:

1. 114tys. zł z przeznaczeniem na kompleksowy remont POZ w Modlinie przy ulicy

Mieszka I 28.

W tym miejscu należy dodać, że na w/w remont kwotę w wysokości 100 tys. zł

zarezerwowało również Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a Nowodworskie Centrum

Medyczne posiada kosztorys na prace remontowe.

2. Wybudowanie tzw. "ciepłej sieni" dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
za cal 320 tys. zł.

Jest to wymóg formalny istnienia SaR-u przy Nowodworskim Centrum

Medycznym.

Nowodworskie Centrum Medyczne posiada kontrakt do 31 grudnia 2014 r.

3. Wybudowanie drogi dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunk~wego



umożliwiającej bezkolizyjny dojazd imijanie się karetek ratownictwa medycznego.

Prognozowana kwota cal 80 tys. zł.

Dodatkowo informuję, że Nowodworskie Centrum Medyczne złożyło odwołanie od

wyceny przez ekspertów na liście rankingowej.

Kierownictwo

Nowodworskiego Centrum Medycznego


