Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
za rok 2014
Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm. ) oraz § 3 i 4 ust. 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1509 z późn. zm.) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok
2014 w zakresie:
1) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3) gospodarki finansowej.
§ 2. Do przeprowadzenia czynności określonych w § 1 upoważnia się zespół kontrolny w składzie:
1) ………………………………… - przewodniczący zespołu,
2) ………………………………… - członek zespołu,
3) ……………………………….... – członek zespołu,
4) ………………………………… - członek zespołu,
5) ………………………………… - członek zespołu.
§ 3. Kontrolę należy przeprowadzić w terminie do 26 czerwca 2015 roku na podstawie programu
kontroli opracowanego przez zespół kontrolny i zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Kościana.
§ 4. Sprawozdanie z przeprowadzonej oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
należy przedłożyć Radzie Miejskiej Kościana w terminie do 31 lipca 2015 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana, w tym w szczególności
w zakresie:
1) wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dla osób wymienionych w § 2;
2) przekazania dyrektorowi jednostki kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego;

3) przekazania dyrektorowi jednostki kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
Przepisy art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej stanowią
o sprawowaniu nadzoru nad zgodnością działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem
i regulaminem organizacyjnym poprzez:
1) żądanie informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego,
2) przeprowadzanie kontroli i oceny działalności tego podmiotu, które obejmują w szczególności
gospodarkę finansową, realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,
dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem
oraz środkami publicznymi.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych kontrolę zarządza podmiot uprawniony do
kontroli, którym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest podmiot tworzący.
Przeprowadzenie

kontroli

poprzedza

opracowanie

programu

kontroli,

który

podlega

zatwierdzeniu. Czynności kontrolne przeprowadzają wskazani kontrolujący na podstawie
imiennego upoważnienia.
W uchwale zaproponowano następujący sposób realizacji czynności kontrolnych:
1) powołanie zespołu kontrolnego, który w wyznaczonym terminie przeprowadza kontrolę
i przygotowuje projekt wystąpienia pokontrolnego,
2) projekt wystąpienia pokontrolnego burmistrz po podpisaniu przekazuje dyrektorowi jednostki
kontrolowanej,
3) burmistrz przygotowuje wystąpienie pokontrolne i przekazuje je dyrektorowi jednostki
kontrolowanej,
4) Rada Miejska Kościana w wyznaczonym terminie otrzymuje sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli.
Realizacja czynności kontrolnych jest wypełnieniem przez podmiot tworzący ustawowego
wymogu sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w związku
z powyższym wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

Kościan, dnia 4 maja 2015 r.
Opracowanie: Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

