
UCHWAŁA NR XLI/241/2022 
RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji 
Systemu Monitoringu Położniczego 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela z budżetu Gminy Borowie na 2022 rok Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), 
z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie realizacji Systemu Monitoringu 
Położniczego (KTG). 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz zasady jej rozliczania określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Borowie a Powiatem Garwolińskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Alicja Szaniawska 
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UZASADNIENIE 

System Monitoringu Położniczego skierowany jest do kobiet po 30 tygodniu ciąży, 
zamieszkałych na terenie Powiatu Garwolińskiego i powiatów ościennych, które zadeklarują chęć 
porodu w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie. 
System jest realizowany w najnowocześniejszych technologiach telemedycznych tj. Systemie 
Opieki Telemedycznej Carebits wraz z udostępnieniem sprzętu KTG. Carebits umożliwia 
monitorowanie dobrostanu ciąży w domowym zaciszu, dzięki czemu minimalizowana jest 
konieczność wizyty w gabinecie lekarskim.  
System KTG Sigmafon: 

a) usuwa wszelkie ograniczenia terytorialne i niepełnosprawności fizycznej w dostępie do 
najnowocześniejszej profesjonalnej usługi medycznej poprzez zapewnienie całodobowej 
zdalnej profesjonalnej opieki każdej ciężarnej i jej nienarodzonemu dziecku w III 
trymestrze; 

b) przyczynia się do spadku śmiertelności i patologii rozwojowych płodu; 
c) spełnia zasady profilaktyki i wczesnego wykrycia chorób i patologii rozwoju dziecka; 
d) w dobie pandemii – ogranicza kontakty ciężarnej do niezbędnego minimum przy 

zachowaniu najwyższych światowych standardów opieki prenatalnej. 
Kobieta po podpisaniu stosownej deklaracji otrzyma darmowy kod OTC lub zostanie od razu 
zarejestrowana do programu i w przeciągu 48 godzin otrzyma urządzenie z którego może w sposób 
nieograniczony korzystać do porodu. 

Kierując się dobrem mieszkanek naszej gminy, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej 
uchwały. 
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