Protokół nr 0022.95.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 26 października 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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 0022.94.2016
z dnia 19 października 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
aczelnik Wydziału Promocji

Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

p. Wasiak poruszył

temat obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przedstawił harmonogram uroczystości
oraz poinformował

o kosztach związanych z obchodami - łącznie do 1.90000

orkiestry, wydruk plakatów i zaproszeń). Zarząd wyraził zgodę.

zł (udział

Ponadto p. Wasiak zaproponował zakup ornatu dla Ojców Bernardynów z Koła z okazji 550.
rocznicy fundacji klasztoru 00. Bernardynów w Kole. Koszt zakupu wyniesie ok. 500,00 zł.
Zarząd wyraził zgodę.
Ad 4.
Pełniący obowiązki

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Chrnielecki poinformował o:
-

poziomie realizacji kontraktu z NFZ za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. łącznie 107%. Natomiast poziom realizacji kontraktu z

FZ za okres od O1.09. do

30.09.2016 r. - łącznie 106,67%. Zarząd przyj ął do wiadomości.
-

planowanym wykonaniu wiat dla karetek. Koszt wykonania wyniesie ok. 40 - 50.000
zł. Szpital zwróci się do Zarządu z prośbą o dofinansowanie tego zadania.

-

kwocie ekwiwalentu

za niewykorzystany

urlop jaki szpital będzie musiał wypłacić

pracownikowi. Zarząd przyjął do wiadomości.
-

wykonaniu parkingu przed budynkiem administracji SPZOZ.

-

udostępnieniu firmie konsultingowej zajmującej się rozbudową szpitala niezbędnych
dokumentów.

Pan Chmielecki powrócił do tematu odtworzenia ogrodzenia działki nr 56/12 od strony
ul. Poniatowskiego oraz wzdłuż nowo budowanej drogi w SPZOZ w Kole. Zmiana przebiegu
drogi dojazdowej pozostawia nieruchomość otwartą dla niekontrolowanego
naruszając

tym samym warunki umowy o płatnej strefie parkingowej

dostępu pojazdów
szpitala. Według

przedstawionej oferty koszt wykonania ogrodzenia wyniesie do 2.500,00 zł. Szpital pokryje
koszt wykonania ogrodzenia z własnych środków, Powiat koszt ten ureguluje w ramach
innego zadania w SPZOZ.
Ponadto p. Chmielecki przedstawił projekt rozwoju SPZOZ w Kole, który stanowi załącznik
do protokołu. Zarząd przyjął do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia

główna księgowa

poinformowała

o kwestiach

finansowych szpitala. Według rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 30 września
2016 r. SPZOZ

wykazał

stratę w wysokości

129.864,65

zł, nastąpił również

wzrost

zobowiązań wymagalnych o ok. 1.100.000 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad 5.
Zarząd powrócił do pism:
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•

- Orkiestry Dętej OSP z Koła, prośba o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł
na organizację Koncertu Noworocznego (wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia). Zarząd
wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł.
- Zespołu Szkół Plastycznych

w Kole, ZSP.0612.12.20 16, prośba o wsparcie finansowe

działań związanych z wydaniem albumu o historii i współczesności

Zespołu Pałacowo -

Parkowego w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł.

Zarząd zapoznał się z realizacją drogi wewnętrznej położonej na działkach Powiatu Kolskiego
nr 56/9 i 56/1 I. Zarząd za celowe uważa przekazanie wykonanej ulicy na rzecz Gminy
Miejskiej Koło. Starosta poinformował
p. Maciaszkiem,
inwestycji

o przeprowadzonej

który oczekuje kompletnego

i zamówień

publicznych

oznakowania

p. Szafrański

rozmowie z Burmistrzem Koła
ulicy. Kierownik referatu ds.

poinformował

o braku środków

na

opracowanie projektu oznakowania. Zarząd postanowił zobowiązać Powiatowy Zarząd Dróg
do uzupełnienia spraw formalno - prawnych i technicznych związanych z oznakowaniem
ulicy wewnętrznej w ramach środków własnych.

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

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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