SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
W ROKU 2014

I. PODSTAWY ORGANIZACYJNO – PRAWNE
1.
Rada Społeczna Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie została powołana Uchwałą
Nr V/42/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 marca 2011 r. w składzie:
1) Piotr
2) Andrzej
3) Alicja
4) Elwira
5) Anna

2.

- przewodniczący Rady Miejskiej Kościana
- przewodniczący Rady Społecznej
Wojtowicz
- przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
- członek,
Brzozowska
- radna Rady Miejskiej Kościana
- członek,
Przybylska
- radna Rady Miejskiej Kościana
- członek,
Szeller-Wachowiak - radna Rady Miejskiej Kościana
- członek.
Ruszkiewicz

Podstawy prawne działania Rady Społecznej:

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze
zmianami),
2) Statut Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie:
- Uchwała Nr XV/142/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania
Statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu w Kościanie.
3) Regulamin Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie:
- Uchwała Nr XV/143/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
4) Ramowy plan pracy zatwierdzony na 2014 r.
II. DZIAŁALNOŚĆ RADY SPOŁECZNEJ
1.
Pracą Rady Społecznej Ośrodka kierował Przewodniczący, który zorganizował posiedzenia
rady w terminach: 05 marca i 10 września. Ogółem w 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia, na
których frekwencja wyniosła 100%.
2.
1)
2)
3)

Rada Społeczna na swych posiedzeniach podejmowała następujące tematy:
przyjęcie planu pracy rady na 2014 r.,
przyjęcie informacji dyrektora o aktualnej sytuacji organizacyjnej Ośrodka,
przygotowanie sprawozdania z działalności Rady Społecznej za 2013 r.,

4)
przygotowanie wniosku o nagrodę roczną dla dyrektora Ośrodka za 2013 r.,
5)
kwartalne analizy sprawozdań o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym Ośrodka,
6)
zapoznanie się z wynikami kontroli Ośrodka za 2013 r. przeprowadzonej w ramach nadzoru
sprawowanego przez podmiot tworzący,
7)
analiza skarg i zażaleń.
3. Realizując cele i zadania przyjęte w Statucie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
oraz Regulaminie Rady Społecznej, w 2014 r. Rada podjęła osiem uchwał, które
przedstawiają się następująco:
a) na posiedzeniu w dniu 05 marca 2014 r.
1)
Uchwała Nr 1/2014 w sprawie opiniowania rocznego sprawozdania z planu finansowego i
planu inwestycyjnego za 2013 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
Sprawozdanie finansowe Ośrodka za 2013 r. po stronie przychodów zamknęło się kwotą
1.928.269,67 zł, natomiast po stronie kosztów kwotą 1.920.994,19 zł, które to czynniki
ukształtowały dodatni wynik finansowy w wysokości 7.275,48 zł
Przychody ogółem w stosunku do planu zostały wykonane w wysokości 99,99%, natomiast koszty
osiągnęły wskaźnik 99,61%.
Sprawozdanie z planu inwestycyjnego za 2013 r. obejmuje realizację następujących zadań:
a) prace modernizacyjne sal w Ośrodku na kwotę 38.312,86 zł,
b) zakup kserokopiarki na kwotę 2.789,00 zł,
c) audyt energetyczny na kwotę 3.000,00 zł.
W 2013 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę ogółem w wys. 44.101,86 zł.
2)
Uchwała Nr 2/2014 w sprawie opiniowania podziału zysku za 2013 r. Ośrodka
Rehabilitacyjnego w Kościanie.
Zysk z działalności Ośrodka za 2013 r. w wysokości 7.275,48 zł został przeznaczony w całości na
fundusz rezerwowy zakładu.
3)
Uchwała Nr 3/2014 w sprawie opiniowania planu finansowego i planu inwestycyjnego na
2014 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
Plan finansowy Ośrodka na 2014 r. po stronie przychodów został ustalony w wysokości
1.896.696,00 zł, po stronie kosztów natomiast w kwocie 1.896.696,00 zł, co ukształtowało wynik
finansowy w wysokości 00,00 zł.
Plan inwestycyjny na 2014 r. opiewał na kwotę 302.000,00 zł, na co składały się następujące
zadania:
a) termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi – 200.000,00 zł,
b) wykonanie usługi klimatyzacji – 20.000,00 zł,
c) wykonanie projektu i kosztorysu na sieć internetową w Ośrodku – 7.000,00 zł,
d) wykonanie - założenie sieci internetowej – 75.000,00 zł.
4)
Uchwała Nr 4/2014 w sprawie opiniowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (lasera wraz
ze sondami).
Z uwagi na awarię sprzętu oraz naprawę niemożliwą do wykonania wykazano konieczność zakupu
nowego lasera wraz ze sondami, którego koszt pokryty został z przychodu pochodzącego z
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), dotyczącego wdrażania zasad racjonalnego
stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością, który realizowany był przy udziale Ośrodka.
5)
Uchwała Nr 5/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu muzycznego
stanowiącego własność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
Ze względu na trudną do oszacowania wartość nieużytkowanego sprzętu muzycznego
zrezygnowano z jego sprzedaży. Sprzęt postanowiono przekazać w ręce placówki oświatowej
znajdującej się na terenie miasta Kościana.
6)
Uchwała Nr 6/2014 w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok

2013 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
7)
Uchwała Nr 7/2014 w sprawie opiniowania cennika usług rehabilitacyjnych świadczonych
przez Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie.
W związku z planem wprowadzenia nowych usług świadczonych przez Ośrodek
Rehabilitacyjny w Kościanie utworzono cennik obejmujący zajęcia gimnastyki
odchudzającej, pilates oraz gimnastyki ogólnousprawniającej.
b) na posiedzeniu w dniu 10 września 2014 r.
1) Uchwała Nr 8/2014 w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej przyznania nagrody rocznej za 2013
r. Dyrektorowi Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Ośrodka za
2013 r. zgodnie ze złożonym wnioskiem do Burmistrza Miasta Kościana.
4. Rada Społeczna podsumowując swoją działalność w 2014 r. stwierdza, że w obszarze jej
zainteresowań znalazły się następujące zagadnienia dotyczące Ośrodka Rehabilitacyjnego:
1)
zakres świadczonych usług,
2)
racjonalna gospodarka finansowa,
3)
stan zatrudnienia i warunki pracy personelu Ośrodka,
4)
ilość rehabilitowanych dzieci oraz warunki ich pobytu w Ośrodku,
5)
wyniki kontroli Ośrodka, przeprowadzonej w ramach nadzoru sprawowanego przez podmiot
tworzący.

Przewodniczący Rady Społecznej
Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Piotr Ruszkiewicz

