Protokół nr 0022.8.2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 27 grudnia 2018 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło

się o godzinie 1140. Obradom przewodniczył

Staro ta Robert

Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu
Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad
( załącznik nr 2 do protokołu).
Ad.l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Główny Specjalista Lilla Urbaniak przedstawiła pismo SP ZOZ w Kole dot. przekazania środków
finansowych w kwocie 228 194,03 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa, przebudowa i
modemizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" realizowany przez SP ZOZ w Kole. Powyższe
środku przeznaczone zostaną zgodnie z zapisami Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dn.
27.04.2017r. na zapłatę faktury VAT nr 11/12/2018 z dnia 17.12.2018 rok. Faktura ma załączniki w
postaci protokołów częściowego odbioru wykonanych robót podpisane przez wszystkich
Inspektorów nadzoru budowlanego.
Zarząd wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.

Pan Starosta przedstawił pismo z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole z prośbą o
wyrażenie zgody na skorzystanie z zadaszenia i schodów wejściowych budynku Starostwa w dniu 6
stycznia 2019 roku w godzinach 1200_1400 oraz skorzystanie z energii elektrycznej i użyczenie
nagłośnienia oraz umożliwienie dokonania charakteryzacji kilku osób wcielających się w głównych
bohaterów biblijnych.
W piśmie jest również prośba o sfinansowanie kosztów związanych z wydrukowaniem plakatów
informujących o obchodach VI Orszaku Trzech Króli.
Zarząd wyraził zgodę na w/w prośby łącznie z sfinansowaniem wydruku plakatów informacyjnych.

••

Protokółowała: Katarzyna Grzelak
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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