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Protokół nr 0022.104.201'
Z

posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 04 stycznia 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

10°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik

lU"

l do protokołu):

l. Wieliczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz 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. l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie

Zarządu

0022.103.2016

zapoznali

SIę

z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

lU"

z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.

Obecni

na posiedzeniu

Zdrowotnej

przedstawiciele

Samodzielnego

w Kole: p. Cezary Chmielecki

Publicznego

(p.o. Dyrektor)

Zakładu

oraz p. Marciniak

Opieki
(główna

księgowa) przedstawili następujące tematy:
- poziom realizacji kontraktu z NFZ za grudzień 2016 r. - łącznie 106,45%;
- zwiększenie kontraktu z

FZ na leczenie szpitalne o kwotę 571.000,00 zł. Kontrakt na

leczenie szpitalne w 2017 r. wynosi 22.951.000,00 zł;
- wzrost stawki za wjazd i parkowanie na terenie SPZOZ w Kole do kwoty 3 złl1h;

"'1

- kwestie finansowe SPZOZ prezentują Się następująco:

zanotowano

stratę w wysokości

-94.012,48 zł netto (wg stanu na koniec listopada 2016 r.); zobowiązania

wymagalne (wg

stanu na 31.12.2016 r.) wynoszą 1.128.000,00 zł;
- powrócili do tematu dot. realizacji zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja
oraz wyposażenie

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole". Pan

Chmielecki zaproponował usunięcie z kosztorysu przedstawionego

przez firmę SMIF zakupu

wyposażenia,

zakupić wyposażenie

wg. p.o. Dyrektora

szpital mógłby samodzielnie

po

niższych cenach niż przedstawione w kosztorysie. Ceny części budowlanej wg. p.o. Dyrektora
również są zbyt wysokie.
Zarząd zapoznał się z przedstawionymi

wyżej tematami.

Pani Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie
przez organizacje pozarządowe
o pożytku publicznym

oraz podmioty, o których mowa wart.

i o wolontariacie,

zadań publicznych

3 ust. 3 ustawy

w roku 2017 stanowiących

realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.104.145.2017
Ad 5.

Zarząd zapoznał się z e-rnailem

N

_--

sprawie

---

przywrócenia SPZOZ w Kole imienia Świętego Bogumiła oraz jego figury przed budynkiem
szpitala. Z informacji uzyskanych z Muzeum Technik Ceramicznych

w Kole wynika

że

w zasobach archiwalnych Muzeum nie znajduje się dokument stwierdzający, iż szpital w Kole
nosił imię Świętego Bogumiła.

Zachowało

się natomiast zdjęcie przedstawiające

budynku szpitala w okresie międzywojennym,

na którym widać umieszczoną

fasadę

we wnęce

budynku figurę Św. Bogumiła. Starosta zwrócił się również do p.o. Dyrektora SPZOZ w Kole
o ustosunkowanie się do wspomnianego wyżej tematu.

Sekretarz Powiatu przedstawił
Samodzielnego

Publicznego

również został przygotowany.

projekt ogłoszenia dat. konkurs na stanowisko

dyrektora

w Kole. Regulamin

konkursu

Zakładu
Zarząd

Opieki Zdrowotnej
zaakceptował

treść. Ogłoszenie

ukaże Się m.1I1.

2

. ...
w gazecie

o zasięgu

ogólnopolskim.

Przewidywany

termin

rozpatrzenia

zgłoszonych

kandydatur: 15 marzec 2017 r.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
......... ~

..

Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. JózefRybicki
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