Protokół nr 0022.81.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 06 lipca 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1130. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2..Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że
jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad
(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia
Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.80.2016
z dnia 29 czerwca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Pan Chmielecki

p.o. Dyrektor

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole poinformował o:
_

wykonaniu kontraktu z NFZ za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. - 109,45%.

-

planie inwestycyjnym SPZOZ w Kole na 2016 r.

1

_

podziale kosztów oraz etapów zadania pn.: "Modernizacja
wraz

z Blokiem

Operacyjnym

finansowych w poszczególnych
2017 r. - 2.700.000,00

w SPZOZ

Oddziału Chirurgicznego

w Kole". Zabezpieczenie

środków

lata wygląda następująco: 2016 r. - 1.300.000,00 zł,

zł, 2018 r. - 2.683.259,03

zł, co daje łączną

kwotę

6.683.259,03 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
_

podjęciu rozmów z firmą ochroniarską, która w ramach świadczenia swoich usług
w zakresie ochrony będzie również obsługiwać wjazd i wyjazd z terenu szpitala,
opłaty za postój będą wpływały do budżetu SPZOZ, przewidywany

koszt - ok.

7.000,00 zł brutto.
Ad4.
Zarząd zapoznał się z pismem Komendanta

Powiatowego

Policji w Kole, dot. wsparcia

finansowego obchodów 97 rocznicy powstania Policji Państwowej, które odbędą się w dniu
22 lipca 2016 r. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie spotkania samorządowców

z Policją

z okazji obchodów 97 rocznicy powstania Policji Państwowej. Zarząd przeznaczył na ten cel
środki w wysokości do 1.000,00 zł, pozostające w dyspozycji Wydziału Promocji, Rozwoju i
Zarządzania Kryzysowego.
Ad 5.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Józef Rybicki
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